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LIŪDIME NETEKĘ
STASIO BARZDUKO
Po sunkios ir ilgos ligos š m
rugsėjo 13 d. Clevelande mirė
lituanistas Stasys Barzdukas,
Pasaulio Lietuvio Bendruome
nės Garbės Pirmininkas, su
laukęs 75 metų amžiaus.
Velionis buvo gimęs 1906 m.
balandžio.23 d., Marijampo
lės apskr. Meškučių km. Bai
gęs VD universitetą mokytoja
vo nuo 1928 metų Ateitinin
kų veikėjas.

1950 metais, kartu su Pr
Skardžium ir J.M Laurinaičiu
parengė lietuves kalbos vado
vą Už savo visuomeninę-kultūrinę veiklą 1966 m buvo
apdovanotas Ohio lietuvių gy
dytojų draugijos 1000 dolerių
premija.
Palaidotas rugsėjo 15 d. po
gedulingų pamaldų Visų Sie
lų kapinėse.

"Į Bendruomenės darbuotojų eiles atėjo pasirengęs. Tikėjo
jos idėja, matė jos sus i organizavimo ir darbų prasmę, skyrė di
delę reikšmę išeivijos lietuvių tautinei ateičiai. Lietuvių chartos žodžiai, kad pasaulyje pasklidę lietuviai sudaro vieningų Pa
saulio Lietuvių Bendruomenę, jam buvo tas idealas, kurio rei
kia visiems siekti, nes pagrindiniai Bendruomenės švietimo,kul
tūros, Lietuvos nepriklausomybės, tautinio solidarumo ir kiti
uždaviniai reikalauja visų darbo talkos ir pastangų". Tai žodžiai
šviesios atminties Stasio Barzduko, Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės garbės pirmininko apie buvusj pirmųjj PLB pirmininkę
Jonę Matulionį. Žodžiai tinka Barzdukui gal dar labiau, kuris
visę savo energijų, sveikatų ir jėgas šiame krašte pašventė visų
lietuvių labui, Bendruomenei, pakėlęs jos sunkiausių naštų.Bendruomenė ir Barzdukas — tie du žodžiai ilgainiui pasidarė sino
nimu. Ne veltui ir Bendruomenės priešai visus tuos, kurie kų
nors dirba Bendruomenei, pravardžiuoja barzdukininkais.
Nepriklausomoj Lietuvoj subrendusių, aukštuosius ir kito
kius mokslus išėjusių, šiame ir ne šiame krašte gerai įsikūrusių
turime daug. Visi, rodos, turėtumėm jausti moralinę pareigų
padėti savam kraštui, kenčiančiai Lietuvai, rūpintis išeivijos lie
tuviškumu. Deja, ne visa išeivija gyvena lietuviškuoju idealu, o
tų, kurie savo protus ir širdis tam būtų paaukoję turime labai
Išeivijoj įsijungė j Lietuvių fronto bičiulių eiles. Bet didžiau
nedaug. Vienas jų ir buvo Barzdukas. Tę pripažino prieš dešimt sias jo rūpestis buvo Lietuvių Bendruomenė. Tam jis pašventė
metų miręs kitas toks pat veikėjas, pašventęs savo gyvenimų lie visų savo talentų, dirbo ir sielojosi, kad visa lietuvių išeivija
tuvybei, prelatas Mykolas Krupavičius, užrašydamas jam savo jaustųsi vienos tautos vaikais, kad būtų tokia organizacinė
knygų "Lietuviškoji išeivija", pavadinęs Barzdukų "lietuvybės jungtis, kurios pastogėje galėtų sutilpti kiekvienas lietuvis, ne
sargybų vadu".
žiūrint ideologinių, politinių ar kitokių skirtumų. Šiandien ga
Tuo metu, kai išeiviai daugiausia rūpinosi patogesniu įsikūri lime džiaugtis, kad tokių jungtį — Pasaulio Lietuvių Bendruo
mu, Barzdukas stengėsi lietuviškuose dirvonuose atidirbti ir už menę turime, ir prie jos įgyvendinimo ar tik ne daugiausia ir
nenorinčius dirbti. Todėl matėme jį tęsiant darbų savo profesi prisidėjo Barzdukas.
joj: jis mokytojauja nors šeštadieniais lituanistinėj mokykloj;
Stasio Barzduko vardas lietuvių tautos istorijoj ras garbingų
važinėja ir paskaitas skaito lituanistikos seminaruose ir Fordha- vietų. Jo darbai trumpais žodžiais neaptariami. Kai jis šventė
mo universitete studentams; rašo vadovėlius; kartu su Pr. Skar 70 metų amžiaus sukaktį taikliai jį apibūdino "Pasaulio lietu
džium ir J.M. Laurinaičiu parengia Lietuvių kalbos vadovų.Tei- vis" (1976 birž. nr.): "Barzduko gyvenimo kelias buvo platus,
sybė, ne visos jų rekomenduojamos kalbinės normos prigijo,
prasmingas, našus kūrybingas. Toks jis tebūna ir dabar. Barz
bet vadovas savo reikšmės nenustojo ir šiandien, kai išeivijoj ge dukų lietuviai pažino kaip gerų šeimos tėvų, auginantį savo tau
resnio neturime. Buvo vienas pačių didžiausių kalbininkų prak tai lietuviškų prieaugli, kaip mokytojų — pedagogų, auklėjantį
tikų, lietuvių kalbos grynimu, apšvarinimu nuo nepriimtinų
jaunimų lietuviškoje dvasioje, kaip visuomenininkų — bendruosvetimybių reikalais rašė spaudoj. Didžiavosi, kad turėjo laimės menininkų, visus išeivijos lietuvius siekiantį suburti po vienu
būti Jono Jablonskio mokiniu ir sekretorium. Už lietuvių vai Bendruomenės stogu rūpintis Lietuvos laisve ir išeivijos lietu
kų išlaikymų lietuviais kovojo visokiais būdais ir už tai nuo nu- vybe, ir kaip publicistų, šmaikščia plunksna komentuojantį
Iietuvėjusių saviškių net fiziniai nukentėjo, mušti gavo.
išeivijos gyvenimo aktualijas".
Kiekvienas sųmoningas žmogus turi turėti aiškių ideologijų.
Šiandien liūdime, bet ir dėkojame Dievui, kad Jis mums buBarzdukas apsisprendė dar vaiku būdamas ir džiau-gės-i-v-isų-gy—ve--davęs Stasį Barzdukų.
venimų, kad buvo ateitininkų eilėse, ten ėjo jvaMâ&^âFeftââ^1}3^110 '
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Metine prenumerata Brazilijoj Cr$. 1.000,00
Atskiro numerio kaina Cr$. 20,00
Prenumerata paprastu paštu j užsienį: 25 Dot 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.

Iš LKB Kronikos Nr 47
KOL KRYŽIAI BUS STATOMI
TAUTA BUS GYVA
Kunigas gali tik pėsčias lankyti parapiečius, jj pavėžinti uždrausta

Šlavantai. 1981 m. sausio 1 d. tikin
tieji prie Lazdijų — Viesiejų kelio kryž
kelės pastatė kryžių. Sausio 4 d. kun.
Juozas Zdebskis ir keturi jaunuoliai, va
žiuodami j Veisiejus, pastebėjo nuvers
tą kryžiaus viršūnę. Iššoko iš mašinos,
pamatė ję numestą maždaug už penkių
metrų, ant likusios kryžiaus dalies karo
jo užmesta virvė, kryžiaus apačioje ma
tėsi pjovėjo žymės. Kiek toliau pamatė
bėgančius penkis vyrus. Nusikaltėliai,
matydami, kad juos pavys, iš kelio šo
ko j suartą lauką. Prisivijus vienas jų at
statė pistoletą ir pagrąsino: " No rite, vykitės". Tai buvo Lazdijų KGB etatinis
darbuotojas Algis Gylys. Apylinkės pir
mininkas Vabuolas pradėjo įtūžusiai
spardyti vieną iš vaikinų: "Kas tu toks?
Ko tau reikia? . Greitai būsi išaiškintas".
— rėkė pirmininkas. Vaikinams j pagal
bą atskubėjęs kun. Juozas Zdebskis ap
švietė prožektoriumi nusikaltėlius. Sau
gumietis Algis Gylys, bijodamas, kad
nebūtu atpažinti jo bendrininkai, prišo
kęs prie kunigo, išmušė iš jo rankų pro
žektorių ir išsuko lemputę. Nusikaltė
liai pradėjo išsisukinėti, jog jie esą nekaltai užpulti, o jaunimas juos kaltino:
"Jūs vertėte kryžių". Vienas iš nusikal
tėlių rankoje tebelaikė metalui pjauti
piūklą. Pasimetę ir apstulbinti jaunimo
pasiryžimu bei drąsa kryžių griovėjai
pasišalino, murmėdami, jog atsiskaity
sią. Kun. Zdebskis su jaunimu grjžo
prie nuversto kryžiaus ir, garsiai kalbė
dami rožančių, parnešė jj j Šlavantų
Dr ALEKSAS KALINAUSKAS

Pasirašė 70 tikinčiųjų
ii ’

LIETUVOJE

Tytuvėnų bažnyčia, viena gražiausių Lietu
voj, statyta 17 - 18 šimtmety.

Dr. PAULO KALINAUSKAS

------------------------------------------------------- ADVOGADOS-----------------------------------------------------

Inventário,

Despejo, Desquita,

Processo Crime,

bažnyčią.
"Kol kryžiai bus statomi, nors juos
ir griautų, tauta bus gyva", - kalbėjo
kun. Juozas Zdebskis. Jaunimas, sugrj
žęs j tą vietą, kur žemėje buvo likusi
kryžiaus stiebo dalis, surado tik ežero
link vedančius pėdsakus... Kryžius bu
vo visiškai nupjautas ir pagrobtas.
Šlavantų tikintieji verkdami bučiuo
ja išniekintą kryžių, kaip simbolį jau
40 metų trypiamo tikėjimo ir niekina
mų tautos tradicijų.
Prienai. Klebiškio kaimo (Prienų pa
rapija) tikintieji rašo Lietuvos KP CK
sekretoriui P. Griškevičiui:
"Mes, žemiau pasirašiusieji Prienų
parapijos Klebiškio kaimo tikintieji,
1981 m. vasario 5 d. pasikvietėme ku
nigą, kad mus aplankytų ir pašventintų
namus. Prisiminę gražias savo tautos
tradicijas, nutarėme kunigą pervežti iš
namų į namus karieta.
Kai Juozas Kaminskas pradėjo vėžio
ti kun. Antaną Gražulį, prisistatė Šilą
voto apylinkės milicijos įgaliotinis ir
reikalavo iškinkyti žirgus, nutraukti
lankymą, — būk tai yra pažeidinėjami
įstatymai. Nieko nelaimėjęs, įgaliotinis
grasindamas pranešti aukščiau, pasitrai.
kė.
Netrukus su įgaliotiniu atvažiavo
Prienų rajono vykdomojo komiteto pi>
mininko pavaduotojas Morkvėnas ir Ši
tevoto apylinkės pirmininkas Alfonsas
Petkevičius. Šie iškinkę žirgus nusivarė,
o kun. Gražulį nusivežė j seną kolūkio
kantorą. Tuo metu Prienų milicijos ma
šina atvažiavo keli pareigūnai (turbūt
pagąsdinimui). Jie budėjo apie porą va
landų.
Po gero pusvalandžio kunigą vikarą
paleido, bet toliau jis mus lankė pėsčio
mis.
Lietuvos KP CK Sekretoriau, mes
klebiškiečiai, esam pasipiktinę Prienų
raj. vykdomojo komiteto pirmininko
pavad. Morktvėno, Šilavoto apylinkės
ir kitų tarybinių pareigūnų elgesiu ir
reikalaujame, kad valdžios pareigūnai
netrukdytų kunigams lankytis pas ti
kinčiuosius.

Drvorcw,

Processo Trabalhista, Etc.

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

STATO PATOGESNIUS TROBESIUS

Sovietiniai planuotojai, matomai, atsi
lakė nuo daugiaaukščių gyvenamųjų namų statybos Lietuvos kaime.
Kaip praneša „Tiesa“, Traku rajone
neseniai pastatė naujo tipo kaimo gyvenamuosius namus ir ūkinius pastatus. Tai
eksperimentiniai namai, pastatyti iš nau
jų medžiagų, kurios turi geresnes šilumi
nes savybes. Atsižvelgta į kaimo žmonių
poreikius, įrengiant verandas ir patoges
nes virtuves.
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ATGIJO RELIGINĖ VEIKLA

VENEZUELOJE
Praėjus devyniems mėnesiams po
naujos Centro Valdybos rinkimų, Venezuelos lietuvių kolonija ypač Caracas
pradeda įgauti kitę vaizdę, jaučiasi dk
dėjanti ir stiprėjanti veiklos banga. Ypač pradedame jausti pastangas atgai
vinti lietuvių katalikų bažnytinę veiklę. Pasirodo, kad Katalikų Misijos Glo
bėjas dr. Vytautas Dambrava nepasiten
kina tik vien žodžiais ir pažadais, bet
nori, kad bendruomenė savo įsijungi
mu pati būtų aktyvi o ne vien šių pa
stangų liūdininkė.
Pažvelgus, kokiu susirūpinimu ir dar
bo pastangomis norima atgaivinti religi
nę veiklę Venezueloje, tik dabar paste
bime, kokioje kritiškoje padėtyje buvo
Venezueloje lietuvių religinė veikla.
įsteigus Venezueloje Lietuvių Kata
likų Misijos Tarybę, įdomu pastebėti,
kokių atgaivinimo priemonių Misija
imasi, vėliausiuose Katalikų Misijos Ta
rybos posėdžiuose, keliems Tarybos
nariams pavesta vicepirmininko teisė
mis tvarkyti po atskirę darbo sritį, inž.
Antanas Šulcas tvarkys sekmadienio
mišių liturgiją; inž. Broniui Deveikiui
— pavęsta ekonominės šalpos, finansų
ir ūkio reikalai. Vincui Baronui — baž
nytinės apyvokos rūpesčiai, susieję su
pamaldomis (vartojant senęję termino
logiją zakristijonavimas); Elene Gutauskienė talkininkaus Tarybos Globėjui dr.
Vytautui Dambravai, kuris prašomas
organizuoti specialias religines šventes,
pamaldas ir religinio tūrinio programas.
Posėdyje pabrėžtas reikalas įjungti
Tarybos sudėtin lietuvių katalikiškojo
jaunimo atstovus.
Lietuvių Katalikų Misijos Taryba pri
tarė sekantiems Globėjo siūlymams: •
veikiant išvien su VLB Centro Valdyba,
aplankyti visas lietuvių šeimas Venezue
loje ir jas asmeniškai paraginti aktyviam
įsijungimui j Bendruomenės ir Katalikų
Misijos darbę: raginti juos lankyti lietu
viškas pamaldas ir padėti jiems įsisąmo
ninti, jog tai yra efektyvus būdas religi
jai ir tautiniam supratimui puoselėti sa
vųjų tarpe ir sava kalba.
2) Padėti lietuviams katalikams pri
imti sakramentus lietuvių kalba, talki
ninkaujant kun. Antanui Perkumui or
ganizavimo darbe. Tikintėeji turi gerai
suprasti, kad kunigas važiuoja ne vien
mišių laikyti, bet ir sakramentų teikti,
o taip pat ruošti vaikučius pirmęjai Šv.
Komunijai, duoti Katekizmo pamokas,
parinkti ir išmokyti lietuvių vaikus tar
nauti mišioms, ir taip toliau.
3) Kiek tai įmanoma, pranešti lietu
viams ne tiek telefonu painformuojant
asmenis, prašant juos kitiems pranešti,,
bet taip pat Katalikų Misijos biulete
niais ir informaciniais laiškais.

Katalikų Misijos Globėjas pranešė
pataręs kun. Antanui Perkumui laiki
nai nutraukti lietuviškas pamaldas vi
duje. Lankytojų - tikinčiųjų skaičius
labai mažas, ir Katalikų Misijos Taryba
pati turi imtis konkrečių žygių šiai pa
dėčiai pataisyti. Yra nesuprantamas ir
peiktinas reiškinys, kad kunigas randa
laiko, jėgų ir reikalo aplankyti įvairias
Venezuelos Lietuvių Bendruomenės
apylinkes, o lietuviai katalikai yra tiek
aptingę ar gal net apsileidę, kad net ne
suranda laiko dalyvauti lietuviškose
pamaldose, kurios yra organizuojamos
kartą j mėnesį, ar dar rečiau, jų pačių
mieste.
Kunigas Perkumas pranešė apie pre
lato Bačkio siunčiamą lietuvišką Šv.Tėvo enciklikos laidą — dovaną išeivijos
lietuviams. Jis pasakė pasiuntęs pinigi
nę auką spausdinimo ir persiuntimo iš
laidoms padengti.
Siame Katalikų Misijos Tarybos po
sėdyje dalyvavo: kun. Antanas Perku
mas, dr. Vytautas Dambrava, inž. Bro
nius Deveikis, pedagogė Elena Gutaus
kienė, pirmininkas Petras Kriščiūnas ir
inž. Antanas Sulcas.
Gyvename viltimi, kad religinė —
tautinė veikla Venezueloje sužydės,nes
veiklos pumpurai jau dabar auga ir ple
čiasi.

Caracas, 1981 m.

Aleksandra Vaisiūnienė

ARGENTINOJ
PAVASARIO ŠVENTE
SUSIVIENIJIME
SLA Pavasario sutikimo šventė įvy
ko šių metų rugsėjo 26 d.
Meninę programą pradėjo SLA
"Žibučių” dainų vienetas. Jos atliko
savo programą padainudamos keletą
dainelių ispanų, anglų ir lietuvių kai
bomis.
Po to pasirodė L. Centro šokių ansamblis "Inkaras”, kuris grakščiai pa-
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šoko keletą lietuviškų tautinių šokių.
Meno programai pásibaigus, buvo
įteiktos dovanos grupių vadovams, o
SLA pirmin. H. Levanavičius padėko
jo už atliktą programą ir ragino jau
nimą nepalikti lietuviškos dainos ir lie
tuviškų šokių, nes tai yra reikalinga
mūsų kolonijos lietuvybės išlaikymui.
Po programos buvo patiekti skanūs
užkandžiai.
Tuoj aus po to prasidėjo bendri šo 
kiai grojant dviems orkestrams: "Sans
Souci” ir "Indiana Jazz”. Buvo šoka
ma visą naktį.
Tą vakarą buvo išrinktos Pavasario
karalaitė ir dvi princesės. Tam tikslui
buvo paskirta teisėjų komisiją, kurią
sudarė: Adriana Jocytė, Irene Stan
kevičienė, Bern. Survila, p. Rastauskienė ir p. Pampėtas.
Ši komisija paskelbė šiuos davinius:
Karalaitė - Silvia Gabriele Glembaitê,
I-jį princesė - Diana Fonseca Byrontaitė, II-ji princesė - Gabriele Koz
lowski Laskauskaitė.
Išrinktosios buvo entuziastingai jau
nimo pasveikintos smarkiais plojimais
Taip pat tą patį vakarą buvo įteikta^
spalvotas TV aparatas kuris tą dieni
buvo išloštas SLA loterijoj (per Lo
teria Nacional), kurio numeris buvc
770.
Šventėje dalyvavo ir nesenai išrinkti
"Miss Joven Argentina” p lė Adrian;
Jocytė.
Tai buvo puiki jaunimo šventė,
kurioje dalyvavo apie 400 svečių ir
visi linksminosi iki soties.
mirė DIPLOMATAS BR. DAILYDÉ

Floridoje mirė buvęs Lietuvos diplo
matas Bronius Dailydė.
Nepriklausomybės laikais jis dirbo už
sienio reikalų ministerijoje ir įvairiose
Lietuvos pasiuntinybėse.
Amerikoje išgyveno 32 metus.

Geriausia dovana: I
K-

GIMTADIENIŲ VARDINIŲ METINIŲ PROGA

-

UŽSAKYKITE MŪSŲ LIETUVĄ' |
GIMINĖMS - DRAUGAMS - PAŽ|STAMIEMS

'*

J

Šią brangią dovaną jie prisimins 50 kartų — visus metus

į
«

s

4

MŪSŲ

4

LIETUVA

ÜXllÒM.X-lné JĖ
’ESYBE IR MITAS APIE TANENBERGO UOSIUS
1314 ir 1410 m.
(Tęsinys iš praeito numerio)

ANTANAS GAUL1A

Dabar, mielas skaitytojau, palyginkime ir
pastebėsime, kokį didelį panašumą turi Vytau
to Didžiojo laimėtas Tannenbergas su aukš
čiau aprašytu mūšiu.
Tas pats frontas, ta pati vieta ir vasaros me
tas. Tik skiria S04 metai. Bet didelis skirtu
mas buvo tas, jog Lietuvai, arba, geriau sakant,
Lietuvos Imperijos didžiausiam valdovui Vy
tautui priklausė visa iniciatyva.
Karą pradėjo Ordinas, ji, paskelbdamas
Lenkijai 1409 metais, puldamas ją rugpjūčio
mėnesį. Su Lietuva jis mėgino vaidinti esąs
taikoje, kurios ir Vytautuas vaidino besilaikąs.
Prieš pradedant karo eigos aprašymą, grįž
kime metus atgal, arba į 1408 metus. Į Kau
ną, Vytautui tarpininkaujant taikos konferen
cijoje, kurioje buvo sprendžiama kam turi pri
klausyti Dobrino žemės ir ypatingai Drezdenkos tvirtovė su miesteliu, Ordinas, mėginda
mas papirkti Vytautą, atvežė gausių dovanų,
siekdamas jį atskirti nuo Jogailos. “Tačiau Vy
tautas, eidamas trečiojo teismo teisėjo parei
gas“ (O. Urbonas),nepasidavė Ulricho v on Jungingen)o intrigomis ir liko toliau pusbrolio aliantu, ką aiškiai parodė, priskirdamas ginči
jamas žemes ir miestą lenkams.
Bet Ordinas ne tik nekreipė dėmesio į tos
bylos rezultatus ir, atkeršydamas Vytautui
sekančiais metais sulaikė ir pasisavino 20 bai
doku (plokščiu dugnu laivus) pilnus javų, ku
riuos Jogaila pasiuntė Vytautui, nes Lietuvo
je dėl sunkios ir lietingos vasaros trūko javų
ir grėsė badas. Be to Kryžiuočiai reikalavo.jog
Vytautas jiems grąžintų 250 kilmingų žemai
čių šeimų, kurios buvo prisiglaudžiusios Lie
tuvoje, kai jos Imperatorius (Didysis Kuni
gaikštis) dėl diplomatinių sumetimų vėl perlei
do Žemaitiją Teutonų Ordinui. Vienok Ordi
nui niekad nepavyko žemaičius siumalšinti ir
jie tik laukė progos vėl sukilti prieš okupantą.
Be to ir Vytautas negalvojo nuo Žemaiti
jos atsisakyti ir tik laukė progos ją atsiimti.
Tam proga pasidarė 1409 metais, kada žemai
čiai sukilo prieš Ordiną. Taip pat pasitaikė ir
kita proga, būtent lenkų nepasisekimas tu me
tų lease prieš Ordiną, kuris lengvai įsiveržė , į
Lenkiją ir paėmė keletą lenkų tvirtovių, ir pa
čią Dobrino žemę. Jogaila tada suprato, jog
lenkų kariuomenės ne tik nėra pasiruošiusi
karui, bet kad jinai persilpna ir negalinti išsi
laikyti prieš gerai organizuotą karingą ir draus
mingą Ordino vedamą kariuomene, kurios
profesija buvo kariauti.
Vengrijos karaliui tarpininkaujant jis prié-né Ulricho v on Jungingeif o reikalavimus,
ku ■ -■* w pavyko neleisti karo veiksmams to’ liau plėstis. Tai buvo Ordino didelė klaidameda* ■ reiksmingiausio smūgio lenkų karino
me .i, Kryžiuočiai padarė paliaubas, leisda

mi lenkams atsigauti. Jogaila tuojaus kreipė
si į Vytautą, o šis to telaukė, ir sekančiais me
tais jie, sujungę savo kariuomenes, pradėjo ka
rą pagal savo taktiką. Didysis Ordino magistras galvojo—klaidin
gai, esąs sumušęs lenkus, taip kaip Rennekampfas ir, kad numalšinęs žemaičius, galėsiąs
pulti Lietuva,, kurias kariuomenė nors daug
mažesnė, bet gerai Vytauto vedama buvo ka
rui pasiruošiusi. Be to Lietuvos Imperatorius
pasirodė esąs didelis strategas ir gabus planuo
tojas. Jis slaptai paskyrė kunigaikštį Rubaudą
Žemaityjoje valdytoju, o šis gabus ir prityręs
karvedys įsitvirtino visoje Žemaitijoje, o Kry
žiuočiai išsilaikė tiktai tvirtose pilyse. Ištiktų
jų jau buvo atviras karo stovis visoje Žemaiti
joje. Kol vokiečiai buvo įsinerplioję į karą su
žemaičiais, Vytautas susitiko su Jogaila Lie
tuvos Brastoje prie Bugo ir čia padarė karo
planą, kurį Jogaila ir jo šalininkai patvirtino
ir priėmė.
“Planas buvo paruoštas meniškai ir meniš
kai vykdomas. . . ir tenka stebėtis, kaip jiems
pasisekė pritaikyti visus, iš seno žinomus ka
ro meno principus, kuriuos 400 metu, vėliau
nusekė Napoleonas“ (O.Urbonas , “Žalgirio
Mūšis“). Prie šių pulkininko Oskaro Urbono
žodžių, reikia pridėti, ne tik Napoleonas,bet
ir kiti dideli generolai ir strategai, kaip pa
vyzdžiui
Ludendorffas.
*
Vytautas darė blefą, nuduodamas eisiąs
kariauti prieš Maskvą ir jos aliantus rusus,bet
ištikrųjų jis jau 1410 metų pradžioje turėjo
sutraukęs savo imperij os aliantus ir tik laukė
Totchamiso—Saladino, totorių chano. Kad pa
gąsdintų Ordino sąjungininką, Vengrijos kara
lių Zigmantą, kuris, be to, turėjo Vokietijos
Imperiją savo globoje, jis, kad karaliaus Zig
manto veiksmus sustabdytų (nes pastebėjo jo
pažadų melą ir neištikimumą), prie Vengrijos
sienos paliko mažą kariuomenės dalį, kuriai
teko vaidinti didelį užsimojimą arba rolę,kaip
esančiai pagrindinėje karo zonoje. Tuom Vy
tautas laikinai sustabdė Zigmanto intrigas, o
Vytautui to tereikėjo — išgąsdinti Ordino są
jungininką ir išvengti jo dalyvavimą sumany
tame kare.
Žemaitijos frontas buvo patvaresnis, nors
antraeilis, prasidėjus atvirai kovai: ten kele
tas tvirtovių buvo paimta ir tai privertė vokie
čius ten sutraukti didelę jėgą.
Vytautas kaipo geras planų sugebėtojas,
taip pat mokėjo nuslėpti savo planus nuo prie
šo. Vaidino, būk tai pulsiąs Ordiną prie Ragai
nės; tai privertė Kryžiuočius pasiųsti keletą
kontūrų į savo šiaurines žemes, kas nusilpi—
nino jų pagrindinę kariuomenę, kuri buvo su
rinkta prie Vislos, tarp Schwetz‘o ir Kuln‘o ,
nes Jogaila irgi, pagal planą vaidino pulsiąs
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Kryžiuočius Vislos kairėje, kas juos privertė
padalinti savo kariuomenę. Ordino maršalai
nerodydami didelės iniciatyvos arba nebūda
mi gabus planavimo atžvilgiu, taip kaip Sam*u
novas ir Rennekampfas, nesuprato Vytauto
taktikos, kuris, kaip vėliau Ludendorff as. vai
din o vykdąs vieną planą, o pravedė visai kito
kį.
Išvengdamas Ordino šnipus ir išdavikus
Lietuvos kariuomenės žygiavo aplenkdama
Gardiną Narevo dešiniuoju krantu, su inten
cija persikelti arti Bugo, o lenkų kariuomenė
vaidindama puolimo pradžią Plocke ištikrųjų
rinkosi Poznanėje ir jai, taip kaip lietuviams
pasisekė apgauti Ordino žvalgus. Plano tiks
las buvo sujungti abi kariuomenes Czervinske
vieno vado vedamas, žygiuoti tiesiog i Prūsijos
pasienį, kur priešas turėsiąs jas sutikti su sa
vo pagrindine kariuomene, kad apgintų savo
sostinę Marienburgą. Tokiu būdu, siekdami,
savo iš anksto numatytą taktiką, sąjunginin
kai ne tik turėjo visą iniciatyvą, bet parinko
ir kautynių vietą, kurioj turėjo tikslą galuti
nai sunaikinti Ordino jėgas: dėlto planas bu
vo ne tik pagal p ui. Urbono pasakymą" ”me
niškai sugalvotas, bet ir meniškai įvykdytas“
Kad telkimas kariuomenių butų apsaugo
tas, jos pirmiausia žygiavo toli nuo Ordino šie
nų, o antroj eilėj buvo iš anksto susitarta su
Jogaila, kad šis pasiųs keletą vėliavų apsau
goti lietuvių persikėlimą per plačią Narevo upę, kas nelengva įvykdyti pontoniniu tiltu.
Čia Vytautas vėl parodė savo karvedžio gabu
mą: nepamirškime jog tais laikais* tiltų staty
mo technika—inžinierija buvo primityviška,o
perkelti apie 15.000 šarvuotų raitelių ir 25
000 pėstininkų (pagal J.Dlugošo davinius),bu
vo nemažas reikalas, be to gurguolių ir artile
rijos traukimas be abejo buvo milžiniškas is
torinis atsitikimas, o ypač karo eigoje, kada
priešas visuomet galėjo lietuvius apgulti kaip
tik jiems bepersikeliant per Narevą.

Bus daugiau
„I LITUANI“ — TORONTE

Lapkričio 8 d. Čikagos lietuvių opera
atvyksta gastrolėms į Toronto, Kanados
lietuviai turės progos pamatyti ir išgirsti
italų kompozitoriaus A. Ponchielli operą
„I Lituani“ (lietuviai). Tai bus pirma Či
kagos liet, operas išvyka į užsieni.
NAUJA LIETUVIO OPERA

Kompozitorius Julius Gaidelis sukūrė
naują operą „Karalius Mindaugas“. Lib
retą operai parašė Anatolijus Kairys. Nau
joji opera įteikta Čikagos lietuvių operos
kolektyvui susipažinti.

DR. JONAS NICIPORCIUKAS
CIRURGIÃO DENTISTA
CROSP. 6049

R.Cap.Pacheco Chaves 1206 fone :273-6696
R. Itapeva, 49 - Cj. 35

fone: 288-4770
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dras Polišaitis. Trys iš jų jau išlydėti
1. SPORTO SĄJUNGA "LITUÂNIA'"
amžinybėn. Gyvas šiuo metu dar yra |
Ši lietuvių sporto mėgėjų organizaci
LIETUVIU SĄJUNGAI BRAZILIJOJE Konsulas P Gaučys, gyvenantis Šiaurės
ja buvo įsteigta 1929 metais birželio
SO METU
Amerikos Jungtinėse Valstybėse
mėnesį. Jos iniciatoriais buvo J. Janus
Visi buvusieji Lietuvos Konsulai tu
rėjo didelę įtaką L.S.B. veikloje ir yra
kis, V. Kropas, V. Dambrauskas, A.
ORGANIZACIJOS STEIGIMO
daug nusipelnę ne tik šiai organizacijai, Norkus, V. Ramanauskas, J. Biržinskas
REIKALAS
bet ir bendrai lietuvių kolonijai Brazili ir P. Jurgutis. Pradžioje ši organizacija
joje. Plačiau apie visų jų veiklą jau esu
veikė prie Lietuvių Klubo kaip sporto
* miar” apie • iei S gos Brazilijoj
rašęs "Musų Lietuvoje" prieš pora me
sekcija, bet tam klubui užsidarius, to
. • .girna savaime kyla klausimas kokie,
tų, Lietuvos Konsulato São Paulyje
liau ėmė veikti savystoviai. Dėl patalpų
t-Hdia verte tokią organizaciją steigti
penkiasdešimtmečio proga. Todėl čia
stokos ir ekonominių sunkumų pradžio
i-'agr ndmė tokios organizacijos steigi
apie tai nekartosiu.
je veikla buvo silpna. Tik vėliau, įkū
mo priežastis buvo lietuviškų pradžios
Norint prisiminti Liet. S-gos Brazili
rus Lietuvių Namus, rua Bandeirantes
mokyklų teisiniai reikalai. Niekam ne
joje veiklą pirmame laikotarpyje, šio
gatvėje nr. 474, kur lietuviams sporti
paslaptis, kad lietuviškos pirmosios mo
penkiasdešimtmečio proga, būtinai rei ninkams buvo paskirtos, nors ir labai
kyklos buvo steigiamos daugiausia tuo
kia, nors labai trumpai, pažymėti tuos
metinio Lietuvos Konsulo Dr. P. Mačiu
kuklios, nuolatinės patalpos, "Lituanivienetus
ir
jų
veiklą,
kurie
sudarė
šią
or

lio iniciatyva, padedant geros valios mu
jos" veikla pradėjo sparčiai augti ir kles
ganizaciją.
Visi
jie
veikė
savystoviai,
pasų tautiečiams, kuriems irgi rūpėjo, kad
tėti. Kaip Liet. S-gos Brazilijoje narys,
pagal
savo
vidaus
statutus,
naudoda

jų vaikai galėtų pramokti gimtosios her
Sporto S-ga "Lituânia" savo veiklą pla
miesi Sąjungos oficialiai registruotais
tuvių kalbos. Prie visų lietuviškų mo
čiai išvystė ne tik Bom Retiro, bet ir ki
įstatais. Čia juos visus, iš eilės, ir pami tuose daugiau lietuviais apgyventuose
kyklų buvo, taip pat, steigiami ir vaikų
nėsime:
Tėvų Komitetai, kurie neturėjo teisinio
rajonuose. 1935 metais "Lituania" jau
pagrindo, nes niekur nebuvo registruo
turėjo Bom Retiro, Mokos ir V. Anasti atatinkamose vietos valdžios įstaigo
tacio skyrius. 1936 metais buvo įsteig
se. Tokių juridinių teisių neturėjo ir ta
tas V. Belos, o 1937 m. Parque das Na
da veikusios lietuviškos organizacijos.
ções skyrius. Savo klestėjimo laikais
Lietuviškas mokyklas per Lietuvos Kon
"Lituânia" turėjo apie 150 sportininkų
sulatą, rėmė iš Lietuvos atatinkamos
ir apie 300 narių. Sporto S-ga "Litua
jstaigos, kas buvo nenormalu teisiniu
nia" kaip grynai sporto organizacija,
požiūriu. Statant V. Belos rajone nuo
nuo savo įsteigimo iki užsidarymo, IIsavus lietuviškus rūmus, kilo reikalas
jo Pasaulinio karo pasekmėje, dirbo ir
galvoti apie jsigjjimą nuosavų patalpų
veikė lietuvių mokyklų patalpose. Vi
ir kituose, daugiau lietuvių apgyventuo
suose skyriuose organizavo ir pravedė
se rajonuose. Beitam, anais laikais, lie
futbolo, stalo teniso ir kitų sporto ša
tuviai, dėl sunkių ekonominių sąlygų,
kų rungtynes su dideliais ir žymiais lai
apie tai ir svajoti negalėjo. Visa viltis
mėjimais, kas liudija didelis įvairių lai
buvo - parama iš Lietuvos. Jos São
mėtų taurių skaičius. Sporto S-ga "Li
Paulo lietuviai susilaukė ne tik mokyto
tuania" savo veikla plačiai išgarsino
jams algų pavidale, bet ir nuosavų mo
Lietuvos ir lietuvių vardą Brazilijoje.
kykloms patalpų įsigijime. Čia ir buvo
Trys jos sportininkai Juozas Vasiliaus
reikalas turėti organizaciją, su visomis
kas, Valentinas Pakalnis ir Stepas Žič
juridinėmis teisėmis, registruotą vietos
kus, buvo pasiųsti j Lietuvą ir dalyvavo
valdžios įstaigose, kurios vardu galėtų
tautinėje Olimpiadoje Kaune.
legaliai veikti lietuviškos mokyklos ir
Sporto S-gai "Lituania" išplėtus sa
būti juridiniu savininku įgyjamo jų nevo veiklą net per kelis skyrius, kurie tu
judomo turto nuosavybių.
rėjo savo atskiras valdybas, bet vyriau
Be lietuviškų mokyklų reikalų, iš
šia vadovybė ir darbo koordinacija bu
jvairių vienetų sudarytos Liet. S-gos
vo pavesta Centro Valdybai, kuri buvo
Brazilijoje tikslas, taip pat, buvo koor
renkama per skyrių atstovų suvažiavi
dinuoti vietos lietuvių visuomeninę ir
mus. Tokių suvažiavimų organizacija
kultūrinę veiklą. Visuotiname L.S.B.
turėjo visą eilę ir pirmas iš jų įvyko
susirinkime, įvykusiame 1931 m. Gruo
1935 m. Lietuvių namų salėje. Tame
džio 6 dieną, galutinai patvirtintus or
suvažiavime įspūdingą paskaitą skaitė
Lionginas Gaigalas, pirmasis Lietuvių
ganizacijos įstatus, buvo nutarta juos
"Lituanijos" garbės narys Konsulas Dr
Sąjungos Brazilijoje pirmininkas ir stei
užregistruoti vietos valdžios įstaigose ir
P. Mačiulis.
(bus daugiau)
gėjas
oficialiai pavadinti Liet. S-gą Brazilijo
je portugalų kalba "ALIANÇA AUTOPROTETORA DE BENEFICÊNCIA
DOS LITUANOS NO BRASIL". Pagal
įstatus buvo pramatyta, kad oficialus
Lietuvos Valstybės Konsulas yra, taip
CIVIL Ihmtario, Despejo, 8U.
COMERCIAL: Falência, Cobrança. eu
pat, ir Liet. S-gos Brazilijoje nerenka
TRIBUTÁRIA: Imposto Cte Renda. ICM, IPl
mas Garbės Pirmininkas. Tuo titulu
ÜW1 fê&râo de
212 4° adíLs/45 • Liberdade Fone: 279-593 >
naudojosi visi buvusieji Lietuvos Kon
Hotóo das 9jOO h 11 áM) e das 14&0 às 1 âáM)
sulai: Dr. Petras Mačiulis Konsulo par
Rm Campos Notos, 590 • V.
- tfeaáno dss 1903 às 21
eigas ėjęs Bronius Steponaitis, Konsu
KALBAMA LIETUVIŠKAI
las Povilas Gaučys ir Konsulas Aleksan
>'dSy'' v d’irpvičius
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MŪSŲ ŽINIOS
Soties metu padėkos mišios
Praeitą sekmadienį V. Zelinos baž
nyčioje buvo ypatingos lietuviškos mi
šios 11 vai. PETRAS ir ONA ŠIMO
NIAI šiemet švenčia auksinį vedybų ju
biliejų, taigi ir užprašė padėkos mišias.
Bažnyčioje buvo daug žmonių, mišias
laikė ir pasakė pamokslą kun. Feliksas
Jakubauskas, o choras gražiai pagiedo
jo. Po mišių klebonijoj buvo trumpas
ir paprastas pagerbimas — sveikinimai
su "bolo".

LITUANIKA
Šį pavasarį, neskaitant Jaunimo So
do, Lituanikoje buvo pasodinta 104
vaismedžiai ir beveik kita tiek dekora
tyvinių medžių. Paskutiniu metu tvar
komi upelio krantai, valomas ant šlaito
beaugąs miškelis. Darbą užbaigus, bus
labai maloni vietelė poilsiauti, prie te
kančio upeliuko. Maudymosi baseino
darbai jau gerokai pasistūmėjo j priekį.
Šią savaitę buvo nupirkti akmenys ba
seino kiemui grįsti.
Koplyčiai jau baigiama supirkti pa
grindinė statybos medžiaga. Praėjusią
savaitę atgabenta stogui čerpės. Dabar
tetrūksta grindims plytelių ir sparams
medžio.
Kiekvieną savaitgalį Lituanikoje pra
leidžia keletas lietuviškų šeimų.
6 lapkričio jvyko Lituanikoje namus
turinčiųjų susirinkimas. Buvo nutarta
prie namų įtaisyti elektros ir vandens
sunaudojimo mediklius (laikrodžius),
kad būtų galima teisingiau paskirstyti
mokėjimą už sodybos sunaudojamą energiją.

Lituanika Visų Lietuviu

BRAZILIJOS LIETUVIU
BENDRUOMENĖ
Solidarumo mokestį sumokėjo dar
sekantys tautiečiai:

Algimantas Saldys
Vladas Steponaitis
Antanas Golskis
\
Algimantas Šlepetys
Kazimieras Skorupskis
Kazys Lipas
z
Liudas Ralickas

Cr.2.000,00
1.000,00
1.000,00
500,00
500,00
500,00
500,00

A A PETRONĖ I F$ SAU LYTĮ FNF$
6-šių mėnesių mirties atminime š.m.
lapkričio (novembro) 15 d. 8 vai., Šv. Ka^miero koplyčioje bus atlaikytos mišios
prisimenant ir Anelę Mececkienę.
Giminės ir bičiuliai kviečiami dalyvau
ti
maldose.
Dėkingi — Vyras Izidorius ir
Sūnaus šeima

Dr. Vicente Paulo Tūbelis
Vitas Mikaikenas
Vicente Vitor Banys
Pranas R. Sakavičius
Jonas Baltaduonis
Albinas Budrevičius
Bronius Mečelis

500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00

Dėkojam visiems už šio tautinės par
eigos išpildymą. Paremkite lietuvišką
veiklą mūsų kolonijoje įteikdami soli
darumo mokesti ir užtikrindami "Pa
saulio Lietuvio" siuntimą.
BLB-nės Valdyba

REIKALINGA
LIGONIAMS - VARGŠAMS
- Vaistai: DIABINESE, IRIDUX,
SACARINA' ADOCYL
- Drabužiai: moteriški nr. 46 ir 50 —
vaikams 2 — 4 ir 11 metų,
lovai pakloti ir užkloti.
- Maistas ir valymo produktai.
Galima įteikti Šv. Kazimiero parapi
joje.
Kas nori aplankyti ir pamatyti, gali
gauti adresą Šv. Kazimiero parapijoje,
tuos adresus taip pat turi V. Zelinos
Moterų Draugija.
Iš anksto dėkoja
Labdaros Ratelis

ĮDOMU ŽINOTI, kad:
— Neseniai Brazilijoje lankantis di
džiausioje pasaulyje banko CITIBANK
valdytojas (presidente) WALTER
WRISTON, spaudos atstovams pareiš
kė, jos bendra šio krašto ekonominė
padėtis šiuo metu yra geresnė, negu bu
vo prieš penkeris metus. Dabartinė eko
nominė krizė esanti tik laikino pobū
džio.
— Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Ho
rizonte ir kituose Brazilijos miestuose
eina didelis judėjimas dėl azartinio loši
mo, taip vadinamo "jogo do bicho" le
galizavimo. Šis lošimas buvo uždraus
tas Brazilijos prezidento gen. Eurico
Gaspar Dutra laikais. Nežiūrint draudi
mo — jis vykdomas slapta. Spaudos ži
niomis, vien tik Rio de Janeiro mieste,
šis slaptas "jogo do bicho" lošimas,
kasdien daro apyvartą, siekiančią
500.000 kruzeirų.
— 1960 metais visoje Brazilijoje buvo
tik apie 900.000 telefonų. Iki šių metų
pabaigos jų skaičius sieks virš 8 milijonū- Telefonijos srityje Brazilija padarė
nepaprastai didelę pažangą paskutinių
dešimties metų laikotarpyje,

IŠNUOMOJAMAS
kambarys turistams, norintiems savait
galius ar atostogas praleisti Santų ku
rorte. Teirautis: Rua Godofredo Fraga,
No. 173, José Menino, 11100 Santos.
Tel. 37-1913

ANT KAPO
Miega skaitVeidė, Dieve kaip geidė
Dar pagyvent.
Amžinas miegas, nuskynė jėgas
Nedavė sent.
Daug ji tikėjos, žuvo idėjos
Miega jinai.
Dangiška rože, kur dar tavo gražūs
Lupią šypsniai.
Protą jautriausią, veidą skaisčiausią
Slegia kapai.
Kelkis lelija, kam gi kirmyja
Kūnas gražus.
Meile kvepėjęs, daug ką galėjęs
Nejaugi pražus.
Taip jos krūtinė liko ledinė
Tyli karste.
Ką tik turėjo viską padėjo
Smėlio kape.

Ona Janeckaitė-PoHkaitienė
(V. Anastácio)

LENGVIAU NEGU MANAI
Vienos didžiulės krautuvės savinin
kas išsitarė, kad didelė dalis visų jo su
sierzinimų ir pergyvenimų yra klientų
skundai ir dejavimai dėl prekių, patar
navimo, patarnautojų.
Kartą pamatęs besiartinančią jauną
ponią, savininkas galvojo: "Tikrų tik
riausiai ateina skųstis".
"Aš ateinu Tamstai pasakyti, kad
esu susižavėjusi jūsų krautuve. Esu nau
ja šiame mieste ir, jei sutiksiu daugiau
taip mandagių žmonių, kaip jūsų tar
nautojai busiu neapsakomai laiminga",
pasakė savininkui jauna ponia.
Mes šiandien nemokame įžiūrėti nei
dalykuose, nei žmonėse gėrio ir grožio.
Yra perdaug pesimistų, žiūrinčių j vis
ką ir visus tik iš blogos pusės ir nuolat
dejuojančių.
Tu gali padrąsinti, paguosti ir teigia
mai nuteikti kitus. Trumpas laiškutis
ar keli žodžiai išreiškiant savo pasiten
kinimą, įvertinimą, gali daug ką įparei
goti vis labiau gera daryti, blogio veng
ti.
"Jus būsite nuliūdę, bet justą nuliū
dimas pavirs džiaugsmu".
(Jono 16,20)
Viešpatie, padėk man kitus skatinti, įver
tinti. kas juose yra gražu ir kilnu.

Ora. HELGA HERING
MEDICA
HOMENS

- GYDYTOJA

SENHORAS

CRIANÇAS

KALBAMA LIETUVIŠKAI
Av. Eulina, 99

v. S ta. Mana das SjOO às 12 h.

das WÚ0àsi8s00
Rua Quartún Barbėta, 6 ■

Fone: 265-7590
B. do Limão
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Sveikiname

GRAŽUS 1982 METŲ KALENDORIUS
Kas lankosi šv. Kazimiero parapijoj,
stebisi raštinėje pakabintu spalvotu ka
lendoriumi. Nuotrauka paimta iš Kultū
rinės Emigrantu parodos lietuviu pavil
jono. Spaudos darbus atliko ML-vos
naujoji spausdinamoji mašina. Kalendo
rių sumontavo publicistas Alfonsas Kublickas.
Administracija sekančiu savaitę tiki
pradėti kalendorių pardavinėti.

BOM RETIRO SUKAKTUVININKĖS
Š.m. lapkričio 8 dieną, Sta. Įneš ko
legijos koplyčioje, buvo kun. Petro Urbaičio atlaikytos VĖLINIŲ pamaldos,
su jnus palikusiu išvardinimais, dalyvau
jant jų giminėms ir pažįstamiems, net
ir iš tolimu miesto rajonu.
Ta pačia proga buvo pagerbtos dvi
įžymios Bom Retiro lietuvaitės, jų gim
tadienio proga — p-lė mpdistė Sofija
Misiukaitė ir ponia Genė Ratautaitė
Girčkienė.
Modistei Sofijai ir "Angie Modas"
vedėjai — poniai Genei, pastovioms
"ML" skaitytojoms ir rėmėjoms ilgiau
siu, laimingų ir nuopelningu metu.

ALEKSANDRAS VALAVIČIUS
AMAZON S JOJ
Lapkričio 9 d. Amazonijon išskrido
inž. Aleksandras Valavičius moksliniams
tyrinėjimams. Aleksandras yra baigęs
laivu statybos — uostu inžineriją. Amazonijoj praves tyrinėjimus upių uostu
statybai.

musy kolonijos veikėją

N Ą
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60 metu amžiaus sukakties proga

Marytė ir Aleksandras Bumbliai

lektros linijų priežiūrą. 1931 m. Kazi
mieras pirko sklypą žemės Parque das
Nações rajone, vedė rokiškietę Mariją
Matuzonytę ir pradėjo "statyti" naują
gyvenimą: namus ir krautuvę. Kazimie
ras ir Marija išaugino dvi dukras: Jolandą ir Ivonę, kurios ištekėjusios taip pat
augina šeimas.
Skarupskai yra susipratę lietuviai ir
geri katalikai. Kada tik gali dalyvauja
lietuviškuose parengimuose, savo apy
linkėje platina MŪSŲ LIETUVĄ, rūpi
nasi lietuviškomis pamaldomis ir be
veik kas kart užprašo kunigą pietų. Ka
zimieras kasmet palydi kunigą kalėdo
jant, praneša apie apylinkėje sergančius
lietuvius irsuraó mirusiųjų nekrologus.
Jeigu visuose bairuose būtu tokių pa
slaugių tautiečiu, tai religinis patarnavi
mas būtu geresnis ir lietuviška veikla
gyvesnė. Šv. Kazimiero parapija ir MU
SŲ LI ETUVA sveikina sukaktuvinin
kus ir jiems širdingai dėkoja.

KAZIMIERAS IR MARIJA
SKARUPSKAI SUKAKTUVININKAI
MŪSŲ LIETUVOS 37-tame nume
ryje, gal ne visų pastebėta, tilpo trum
pa žinutė apie Kazimiero ir Marijos
Skarupskų auksinį vedybų jubiliejų.
Sukaktuvinės padėkos Mišios buvo Šv.
Antano bažnyčioje, St. Andrė. Po mi
šių sekė vaišės su artimaisiais ir drau
gais De Marchi restorane S. Bernardo
do Campo.
Kazimiero ir Marijos yra tolimas nu
eitas kelias, daug pergyvenimų ir dabar
daug prisiminimų. Kazimieras yra kilęs
iš Beinačių kaimo, Žeimio valsčiaus,Kė
dainių apsk. Jonavoje lankė gimnaziją
ir nuo tu laikų pamėgo knygas, kurias
ir dabar krupščiai renka. Su tėvais atvy
ko Brazilijon 1928 metais ir geresnio
išsilaisvinimo dėka, tuoj gavo darbą
LIGHT elektros bendrovėje. Daug me
tų dfrbo kaip darbo grupės vadovas, o
paskui atsakomingas už Sto. Andrė e-

ATEITININKU POSĖDIS
Lapkričio 6 dieną V. Zelinos klebo
nijoje įvyko bendras ateitininkp-studentp ir moksleiviu valdybų posėdis. Nu
tarta ateityje tiek valdybos posėdžius,
tiek narių susirinkimus daryti regulia
riai. Sekantis valdybos posėdis ateinan
čių metu veiklai planuoti bus lapkričio
29.

Lapkričio 7 dieną Vila Zelinos Baž
nyčioje buvo atlaikytos 30-tos dienos
Šv. Mišios už A.A. Dr. Eliziejaus Drau
gelio vėlę. Dalyvavo velionies artimieji
ir nedidelis būrelis tautiečių. Daktaro
našlė p. Julija šiemet švenčia 85-tąjj
gimtadienį.

GERIAUSIA
LIETUVIŠKA

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

Vicente Vítor Banys Ltda.
Rua Coelho BarradasJ04 • V. Prudente • Fone: 274-0677

Res.: 2744886

DOVANA—

KNYGA.

(PARDUODAMAS!
į

*

vertingas sieninis
LIETUVOS ŽEMĖLAPIS
dydis: 80 x 60 cm
j
Kreiptis j Šv. Kazimiero parapiją, i,
R.Juatindiba, 28, tek 273—0338

j
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MŪSŲ

8

mūsų

LIETUVA

.
I

LIETUVOS NACIO^Z
~
MARTYNO MAŽVYn^',^

žinios

BAZARAS V. ZELINOJ
ALBINA ir ALGIMANTAS SALDŽIAI
Lietuvių Katalikių Moterų Draugija
Vedybinio gyvenimo 30 sukakties proga.
ruošia didelj bazarą lapkričio 28, 29 die
nomis. Draugijos narės ilgą laiką ruošia
Jiedviem ir visai
Šeimai
si bazarui. Bus kalėdinių papuošalų, dirb
tinių gėlių, "rosas porcelanizadas", stal
geriausi linkėjimai ir nuoširdi padėka.
~
tiesių ir takelių apmegstų ir išpaišytų,
Redakcija ir administracija
išpaišytų marškinių vaikams ir suaugu
siems, lėlių ir visokių kitokių dalykų.
VISI DAIKTAI YRA NAUJI. Per baza
paskutiniu laiku, išeidavo vos kartą į
rą veiks bufetas su užkandžiais. Pelnas
MUSŲ LIETUVIŠKOS SPAUDOS
mėnesį. Turėjo jis skaitytojų ir mūsų
skiriamas labdarai. Bazaro atidarymas
REIKALAI
kolonijoje.
pramatomas 16 vai.
Besisielodami lietuviškos spaudos
Jau greit baigiasi šie 1981 metai. Ar
SĄJUNGOS - ALIANÇA
reikalais kitur, svarbiausia, turime nea
tinasi naujieji 1982 metai. Šia proga
JUBILIEJUS
tidėliotinai ir gyvai susirūpinti vieninte
norime arkrerpti LABAI RIMTĄ DĖ
lio lietuviško savaitraščio "MŪSŲ LIE
Lapkričio 1 dieną BL Sąjunga - Alian MESĮ į mūsų lietuviškos spaudos, tik
TUVOS" reikalais. Ir šio laikraščio pa
ça būstinės salėje Rua Lituânia, 67 riau tariant, į "MŪSŲ LIETUVOS"
dėtis kaskart darosi sunkesnė Visos su
Moóca atšventė savo Jubiliejų — 50 savo laikraščio reikalus. Lietuviška spauda
laikraščio leidimu susidarančios išlaidos
gyvavimo metų. Dalyvaujant BLS-gos
išeivijoje šiuo metu pergyvena labai
nuolatos didėja, o pajamos mažėja.
nariams, garbės nariams ir įvairių lietu
sunkius laikus. Ypatingai, galime saky
"MŪSŲ LIETUVA", kaip ir kiti lie
viškų organizacijų atstovams kaip pa
ti, kritišką momentą pergyvena lietuvių
kviestiem svečiam, buvo prisimintas per
tuviški laikraščiai, negali išsilaikyti vien
spauda Pietų Amerikoje.
50 metų Sąjungps - Aliança nueitas ke
tik iš mažėjančių prenumeratorių ir tų
Amerikos Jungtinėse Valstybėse jau
lias ir pagerbti buvusieji jos valdybos
tikrai negausių skelbėjų dėka. Laikraš
senokai
sustojo
ėjęs
vienas
iš
seniausių
pirmininkai bei kiti daugiau nusipelnę
tį išlaikė — ir stengiasi jį palaikyti ir toir
labai
plačiai
skaitomų
lietuviškų
laik

ar pasižymėję asmenys.
Jiau — tie pasišventę mūsų tautiečiai,ku
raščių "KELEIVIS". Bet ten dar yra
Šventės aprašymas laukiamas sekan
rie, nesigailėdami savo asmeninio darbo,
gana daug lietuviškų laikraščių ir žurna
čiam ML numeriui.
laiko ir net sveikatos, be jokio atlygini
lų, kurie užpildo susidariusią spragą.
mo (o neretai ir su asmeniniais nuosto
ŠVENTĖ BAGDŽIŲ NAMUOSE
Daug blogesnė padėtis yra P. Ameriko
liais), dirba šio savaitraščio naudai. Šis
je. Šiame kontinente turėjome vos ke
Praeitą sekmadienj Jono ir Birutės
darbas turi būti tęsiamas ir toliau. Ta
turis
periodinius
lietuviškus
laikraščius,
Bagdžių namuose buvo didelė šventė
čiau būtų neteisinga, jei prie šių pastan
su vaišėmis ir sukaktuviniu pyragu. Jau būtent "MŪSŲ LIETUVA" - Brazilijo gų neprisidėtų ir lietuviška visuomenė,
niausias Bagdžių sūnus RIKARDAS pri je; "LAI KĄ" ir "ARGENTINOS LIE
ypač finansiniai pajėgesni tautiečiai.
TUVIŲ BALSĄ" - Argentinoje; "ŽI
ėmė pirmąją komuniją, o tėvas Jonas
Brazilijos lietuvių kolonija šiuo laiku
šventė savo 60-tą gimtadienį. Vaišėse su NIAS" — šafirografu spausdinamą laik
turi nemažai gerai pasiturinčių tautiečių
"chopps" ir apsčiais užkandžiais daly
raštėlį Urugvajuje.
industrialų, prekybininkų ir įvairių lais
vavo daug kolonijos lietuvių ir vietinių
Senesnės kartos lietuviams išeiviams
vų profesijų žmonių, kurie, geros valios
pažįstamų bei draugų.
yra žinoma, kad praeityje Argentinoje,
vedami, galėtų daug padėti šiam vienin
savo
laiku,
ėjo
net
penki
lietuviški
sa

jaunimo Šventė
teliam Brazilijos lietuvių laikraščiui savo
vaitraščiai: "ARGENTINOS LIETU
lėšomis.
Organizuojama gruodžio 19—20 die VIŲ BALSAS", "ŠVYTURYS", "AR
Taigi, kad ir "MŪSŲ LIETUVA" ne
nomis Lituanikoje. Programoje numa
GENTINOS LIETUVIŲ ŽINIOS",
tyta iškilminga vakarienė su programa
būtų priversta sustoti, reikalinga o r "IŠVIEN" ir "MOMENTAS". Brazili
ir Naktinės Mišios—Rarotos.
ga n i z u o t a, planinga ir vi
jos
lietuvių
kolonijoje
turėjome
lietuviš

Dalyvauti kviečiamas jaunimas. Už
suotina VISOS LIETUVIŲ KOLO
kus
savaitraščius:
"BRAZILIJOS
LIE

sirašyti pas Robertą Saldį, telef.273-32
NIJOS TALKA. Į šią TALKĄ kviečia
TUVIS",
"PIETŲ
AMERIKOS
LIETU

24.________________________
me visus susipratusius mūsų tautiečius.
VIS", "LIETUVIS BRAZILIJOJE"
. Tam tikslui skelbiame, nuo šios die-,
BAZARAS - FILATELIJOS PARODA (vėliau sutrumpintu vardu ėjęs "LIETU
nos iki metų pabaigos, DIDELĮ SPAU
VIS"),
"GARSAS",
"LIETUVIŲ
AI

Primename visiems lietuviams, São
DOS VAJŲ, kurio programą spausdina
DAS
BRAZILIJOJE",
ŠVIESA",
Paulo ir kitų vietovių, kad Lietuvių Sąme atskirai.
"NAUJIENOS",
ŽINIOS"
ir
dabartinė
jungos-Alianęa Moterų sekcija ruošia di
ML Redakcija ir Administracija
dingą ir įvairų Bazarę, o filatelistas An "MŪSŲ LIETUVA".
Lietuviškos spaudos Pietų Ameriko
tanas Augustaitis išstatys savo pašto
NAUJŲJŲ METU SUTIKIMAS
I ženklų kolekcijas iš Nepriklausomos
je klestėjimo laikai praėjo. Šiais laikais
Lapkričio 8 dieną jaunimo atstovai
Lietuvos laikų. Bazaro ir parodos atida padėtis darosi kaskart sunkesnė. Štai,
savo posėdyje nutarė organizuoti Nau
rymas įvyks lapkričio 21 dieną 14 vai.
Argentinoje, sustojo ėjęs seniausias ir
jųjų Metų sutikimą. Šokiams gros orkes
Bazaras bus atidarytas svečiams dvi die plačiausiai skaitomas lietuvių laikraštis
tras Renascença, kuris jau yra grojęs po
nas, o pašto ženklų paroda tęsis ištisą
"ARGENTINOS LIETUVIŲ BALSAS". ra metų ankščiau ir sugebėjo visus, jau
savaitę, Rua Lituânia, 67.
Dėl finansiniu p m kūmų šis laikraštis,
nus ir vyresniuosius patenkinti.

