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MALONUMAS IR PAREIGA -

PAŽINTI

IR

DIRBTI

Dažnai kalbama apie veikla pavergtos Lietuvos laisvei atgauti. Kalba
ma taip pat apie pareigą ugdyti lietuviška dvasia jaunime, ypač savo šei
moje. Bet tai yra tik priminimas sau pačiam, o kartais tik kitiems, kad
šios dvi pareigos išeiviui, gyvenančiam svetimame krašte, yra būtinos.
Joms kiekvienas, bet kuriuo būdu patekės i svetima kraštą ir net kurda
mas čia naują gyvenimą, turi skirti dėmėsi, pratęsti save ir savo tėvyne,
būti savo tautos atstovu. Iš siu pareigu neišteisina nei sąžinė, nei istorija.
— kiekvienas yra savo tautos, tam tikros istorinės bendruomenės.narys.
atsakingas užjos ateitį.
Išeivija jaučia būtinumą turėti savas organizacijas. Ateivis svetimame
krašte jaučiasi svetimas, o su savaisiais artimesnis, turis geresnius ryšius,
nelaimėje paguodą, pasisekimuose bendrą džiaugsmą. Ir po kiek laiko or
ganizacijų skaičius didėja, nors mažėja nariu skaičius, kuris išlieka dau
giau malonumui, negu tautinei pareigai. Turime pakankamai ideologinių,
visuomeninių, specialių tikslų organizacijų, kurios narius vienumon jun
gia bendros idėjos, tie patys siekiami idealai, panašus nusiteikimas i gyve
nimo sunkumus ir jo prasmę, įsitikinimų bendrumas. Tai jau auklėjimo
ir auklėjimosi organizacijos, padarančios iš asmenų glaudų vienetą, kuris
bendromis idėjomis siekia tų pačių tikslų — tarnauti, dirbti, aukotis
aukštesniems idealams, ar jie būtų tautiniai, ar religiniai, ar moksliniai ar
humanistiniai.
Liūdniau žvelgiant į visas išeivijos organizacijas, kai jos pradeda menkėti narių skaičiumi, savo darbų apimtimi ir net savo tikslais. Vieni na
riai tikra prasme jau susensta ir amžius jiems neleidžia lankytis susirinki
muose ir nuoširdžiau bendrauti. Kiti užsidaro savam kiaute ir tampa in
dividualistais, namų ir darželių žmonėmis, neturinčiais intereso nei švies
tis, nei jaunesniems padėti bręsti tautine dvasia. Čia prasideda tautinis re
liginis, ideologinis merdėjimas, kuriam pagydyti vaistų sunku rasti. Ojų
ieškoti vis dėlto reikia,
Vasaros laikotarpyje buvo galima džiaugtis dideliu susidomėjimu sto
vyklomis, studijų dienomis, suvažiavimais, seimais, kongresais. Tai vis gy
vybės ženklai, rodą, kad išeivijos senosios ir naujesniosios organizacijos
pajėgia veikti, susirinkti ir pasvarstyti ateities planus ir gyvenimo stato
mus reikalavimus, Besidžiaugiant įvairiais suvažiavimais, tenka nustebti
jų dalyvių skaičium. Organizacija skaičiuoja savo narius šimtais, o suva
žiavimuose, nors tik nedidelių būrių atstovai, pasirodo su tokiu menku
domesiu, kad jau ima baimė dėl organizacijos paskutinių dienu. Darbų
yra daug ir tuos darbus organizacijos nuoširdžiai svarsto, bet nėra rankų
žai dirbo nariai, nors kartais savo aplinkoje ir gana uolūs. Nuo visų pri
tiems darbams padaryti metų ar kelerių metų bėgyje. Ir reikia sutikti su
klauso, kad didieji subuvimai pasiektų savo tikslo, kad jie sustiprintų or
Juozu Girnium, kad “pikčiausias nežinojimas paprastai yra tariamas ži
ganizacija iš vidaus. I šiuos parengiamuosius darbus kreiptinas dėmesys.
nojimas, apsipažinįmas be tikro sprendimo ir nusprendimas, jog tai “ne
Negalima iš to daryti išvados, kad jau ta ar kita organizacija silpnėja,bet
įdomu'1 (Idealas ir laikas, psl. 197).
išvada turi pasidaryti organizacija, kad ji nesilpnėtų — įjungti į darbus vi
Kai, žvelgdamas į tuos didžiuosius susibūrimus, nematai ten nė dešim sus narius, suglaudinti savo organizacijoje gretas vienodai ideologiškai
tos dalies organizacijos narių, tai taip ir nustembi, kode) šį ar kita organi nusiteikusiu dauguma, kad organizacinė veikla būtų tikroviška.
zacija jau taip išblėso. Gal narių stoka, gal nesugebėjimas prakalbėti šio
Už laisve pavergtam kraštui išeivija jau ilgus dešimtmečius neatlailaiko, kuris turi savo ženklus, kalba Bet kažkas yra ne taip, kaip turėtu
džiai kovoja, nuolat ieškodama naujų, nors ir ne visuomet praktiškų, bū
būti. Nariai nesirūpina vidine organizacijos santvarka, jos idėjomis, jos
dų. Bet laisvės dar nematyti. Si sritis dar laukia daugiau rankų ir protų,
tikslais. Kyla ir kitas klausimas, ar jie turi savų idėjų, kurios juos pakei
nes laisvė yra nedaloma, todėl visų pareiga ją ir toliau ginti. Ginti laisvę
tė, ar iškilo principinio pobūdžio nusiteikimų organizacijos atžvilgiu,
tai nebijoti pralaimėti. Kovojusių pavyzdžiu stos kovon jaunesnieji.
kad jie joje nedalyvauja ir nenori pagilinti savo žinojimo. “Be įsigyveni
Krikščioniškos ideologijos organizacijų nariams dar reikia veikti ir į
mo į organizaciją ir be susigyvenimo sujos žmonėmis neišvengiamai jos
Amerikos katalikus ir kitus krikščionis, kad jie sulaužytų tylos ít nesiveikla liks “nuobodi” (t.p.). Ir tai tinka tiek jaunesniesiems, kurių galvo
domėjimo kenčiančiųjų likimu suokalbį ir eitų greta tų, kurie kovoja
se “dar daug vėjo”, tai tinka ir vyresniesiems, nes jų galvos jau “dreba
už laisve, tikėjimą, tautiškumą ir žmogaus vertę. Tai sritis, kuri krikš
prieš kiekvieną vėjo pūstelėjimą”, kaip sakė kadaise prancūzu rašytojas
čionims nėra malonumas tik bendrauti, bet ir pareiga įjungti visus lais
Leon Bloy”.
vės idealams pasaulyje išlaikyti.
Pirmutinis organizacijų uždavinys, bent ideologinių, šiandien susirū
Ir organizaciniuose darbuose žmogus gali pavargti ir turi teisę pasil
pinti sąmoningu prieaugliu, kuris suprastų organizacijos idėjų vertę, jų
sėti. Vėl su Juozu Girnium reikia tarti: “nors ir teisieji pavargsta, nėra
prasmę ir jų realizavimą savo gyvenime ir aplinkoje. Taip pat turi rūpėti
teisaus pavargimo. Kiekvienas pavargimas, kuris nori “įsiamžinti” visam
ir visoms organizacijoms mažiau turėti apsnūdusių ir apkiautusių narių,
laikui, yra neteisus, nes išduoda tiek idealus, tiek kovos draugus”
o ieškoti tokių, kurie pratęstų išeivijos misiją — padėtų tėvynei ir lietu
(t.p. 196). Pažinti savo tikslus yra malonumas, nes sukaupia daugiau ži
vybę laikytų savo šeimos dalimi ir asmeniniu siekimu.
nių. Bet dirbti Dievui, Tėvynei, Artimui, savo tautos pavergtiesiems yra
Nemėginame kritikuoti šių metų seimų studijų dienų ar kongresų,
pareiga, iš kurios išlaisvina tik mirtis.
įvykusių ar įvyksiančių kaip “Ateities” kongresas. Visuose stipriai dirbo
Pr. Gr.
ir dirba valdybos ir komisijos, specialiems tikslams su darytos. Bet ma7. ~
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Pareiškimo autorius kelia žmogaus
Rua Juatindiba, 28 - Parque da Moóca • CEP 03124
gyvenimo įprasminimo klausimą. Cituo
São Paulo - Brasil Caixa Postal, 4421 ■ CEP 01000
jami Jaselskio žodžiai: "Mokslas dar ne
Diretor Responsável: VYTAUTAS BACEVIČIUS
gali atsakyti j šiuos dalykus, būtentrgyAdministrador: STANISLAO ŠILEIKA
venimo įprasminimo, asmenybės, tobu
Redige Equipe Editorial • Fone: 273X1338
lėjimo, mirties ir nemirtingumo klausi
"NOSSA LITUANIA
mus". "Tai ar turi teisę kelti kitiems
Metine prenumerata Brazilijoj Cr$. 1.000,00
Atskiro numerio kaina Cr$. 20,00
prasmės klausimą tie, kurie patys neži
Prenumerata paprastu pastų i užsienį: 25 DoL | P. Ameriką oro paštu: 32 DoL
no atsakymo, ar turi teisę veržtis j žmo
Prenumerata oro paštu Šiaurės Amerikon: 40 DoL Į tolimus kraštus 50 DoL
gaus vidinę šventovę, sugriauti aukos ir
GARBĖS PRENUMERATORIUS Cr$. 4.000,00 Vieno Numerio GARBĖS LEIDĖJAS Cr$. 2.000,00
meilės aukurą — Dievo altorių, sunaikin
Užuojautos, Sveikinimai ir Skelbimai (Anúncios) mokami už skilties (Coluna) centimetrą po Cr$. 100,00
ti senąją vertybių skalę, jei neturi kuo
Už skelbimų kalbą ir turinį, Redakcija neatsako
Rašiniai grąžinami tik autoriui prašant
jos pakeisti? Ir kuo gi keisti 10 Dievo
Straipsnius ir Korespondenciją Redakcija taiso bei tvarko savo nuožiūra.
įsakymų, jei ant jų pastatyti moraliniai
Pavarde pasirašyti straipsniai nebūtinai išreiškia Redakcijos bei leidėjų nuomonę.
žmogaus pamatai? - klausia Vytautas
Čekius, Perlaidas ir administracinius laiškus rašyti “Francesco Gavėnas*1 vardu.
Vaičiūnas.
Pareiškime raginama sustoti, suskai
čiuoti beprotnamius, venerinių ligų dis
Si
panserius, kalėjimus, nepilnamečių ko
lonijas ir padaryti atitinkamas išvadas
NEGALIME RAMIAI LAUKTI
TĖVYNĖS MIRTIES.
čiais, įsijungti j tautos blaivinimo darbą, — juk tai valstybinio ateizmo vaisiai.Ne
patogu šių dienų statistikos palyginti
susigrąžinti prarastas vertybes: jaunuo
Ir kuo gi keisti 10 Dievo įsakymų, jei
su prieškarinėmis, tačiau užmerkti akis
menės skaistumą ir šeimų patvarumą.
ant jų pastatyti moraliniai žmogaus pa
irgi pražūtinga.
"Argi tautos nublaivinimo ir nuskaisti
matai.
Vytautas Vaičiūnas pažymi, jog neuž
nimo darbą reikia nustumti kažkur į
tenka spaudoje diskutuoti apie veršelių
kalno papėdę? Ar tai kenkia visuome
ŽINIOS IS VYSKUPIJŲ
ir paršelių auginimą ir jų priesvorio didi
nės ir valstybės interesams? " — klausia
Kaunas. 1981 m. sausio mėn. inži
nimą. Tauta serga — reikia ją gydyti.
Vytautas Vaičiūnas.
nierius Vytautas Vaičiūnas, gyv. Kaune,
"Mokslinės ateistinės" pasaulėžiūros pri- j
I priekaištą, kad eisenoms reikia gau
Hipodromo g. Nr. 46 bt. 35, pasiuntė
rašyti vaistai netinka jos prigimčiai —
ti leidimą, t.y. suderinti jas su atitinka
pareiškimą Lietuvos KP CK sekretoriui
negydo, o nuodija dar sveikas ląsteles.
momis organizacijomis, pareiškimo au
P. Griškevičiui (nuorašas — Raseinių
Negalima ramiai laukti Tėvynės mirties.
torius atsako, jog leidimai, visų pirma,
raj. "Naujas rytas" ir "Komjaunimo tie
Dalyvavusios eisenoje iš Tytuvėnų į
neduodami, be to, žmonės j šią eiseną
sos" laikraščių redakcijoms), kuriame
Šiluvą pareiškimo autorius vadina šių
atvyko savo noru, niekas jų nevertė.
pasisako prieš minėtuose laikraščiuose
dienų didvyriais, išdrįsusiais išeiti j ko
Tai judėjimas kilęs liaudies gelmėse, ir
išspausdintą straipsnj "Atviras pokalbis
tie, kurie "egzistuoja liaudžiai ir tarnau vą su blogo pabaisa ir galingai šauktis
su jaunimu", aprašantį procesiją — eise
ja liaudžiai" (LTSR Konstitucija 6 str.), dangaus pagalbos. Vytautas Vaičiūnas
ną iš Tytuvėnų j Šiluvą.
turėtų žinoti, jog negalima eiti prieš liau išreiškia įsitikinimą, kad jų balsas tary
Pirmosiomis straipsnio eilutėmis au
tum stebuklinga J. Biliūno žiburio švie
dies valią.
torė E. Skudrienė teigia, jog "tiems,ku
sa, paliesta drąsuolio, pasieks kiekvieno
Vytautas Vaičiūnas rašo, jog kaltinti
rie dalyvavo toje samaišatyje, o juo la
eiseną Lietuvos TSR BK 199—3 straips tautiečio širdį.
biau organizatoriams, širdies neskaudi
Inžinierius Vytautas Vaičiūnas 1981
niu būtų didžiausias nesusipratimas,nes
na sunkiai dorojamas derlius laukuose.
maldininkų kolona, eidama dešine vieti m. vasario mėn. įstojo j Lietuvišką Hel
Šiandien jie sotūs". Savo pareiškime
sinkio grupę. •
nės reikšmės kelio puse, negalėjo sukel
inž. Vytautas Vaičiūnas įrodo, jog tikin
ti transporto ir valstybinių, visuomeni
tieji Lietuvoje sudaro didesnę pusę gy
nių įmonių ar įstaigų darbo pažeidimo",
ventojų, jie dirba gamyklose, žemės ūjuo labiau, kad eisenos tapo tradicija —
kyje, tuo pačiu straipsnio kaltinimai
pareigūnai tai žino ir iš anksto. Ir vis tik,
tampa nepagrįsti.
pažymi autorius, 1980 m. gruodžio
Tūkstantinė minia, sausakimšai už
mėn. LTSR Aukščiausias teismas nutei
pildžiusi Šiluvos bažnyčią, liudija, kad
NAUJA ELEKTRINĖ
sė praeitų metų procesijos dalyvę Jad
"Žmogus gyvas ne vien duona. Reikia
Vilniaus .miesto pakraštyje, Kauno autos
vygą Stanelytę,
trades dešinėje pusėje pradėta statyt'! tre
arti, sėti, pjauti, bet negalima j žmogų
Savo pareiškime Vytautas Vaičiūnas
čioji Vilniaus termofikacinė elektrinė. Ji
žiūrėti kaip j dirbantį jautį ar penimą
ieško atsakymo, kodėl mūsų šalyje tiek
tieks miestui nemažai elektros energijos ir
kiaulę". Vytautas Vaičiūnas nesutinka
daug geriama ir atsako: "Valstybinis agyventojų butų centriniam šildymu'! karš
su traipsnio autore, jog pamokslo me
ta vandenį.
teizmas užgesino amžinojo gyvenimo
tu buvę išvardinti blogiausi jaunimo
Numatyta šio o'bjekto pirmąją dalį ati
viltį, viską sugriauna ir nieko nesugeba .
darbai. Tai grynas prasimanymas. Pa
duoti naudoti šiame penkmetyje.
pastatyti... Žmogus ant savo moralinių
moksle buvo kalbama apie besaikį girta
griuvėsių ieško suraminimo butelio dug
PRASIDĖJO ŽIEMOS LAIKAS
vimą ir moralinį palaidumą. Jaunimas
ne".
Nuo spalio 1 d, Lietuvoje laikrodžiai bu
buvo raginamas būti šių dienų Valan
vo pasukti viena valanda atgal Prasidėjo
„kernos laikas“, kada Lietuvoje laikro
Dr. ALEKSAS KALINAUSKAS
Dr. PAULO KALINAUSKAS
džių rodomas laikas skiriasi trim valan
-------- —-------------------------------------- ADVOGADOS------------ -------- '■---------dom nuo Grinvieio vid. laiko. Pavyzdžiui,
kai Londone laikrodis rodo 6 vai., Vilniu
Inventário, Despejo, DesquitB,
je rodo 9 vai.
Processo Crime, Processo Trabalhist^
Sov. Sąjungoj vasaros laikas buvo
Rua 15 de Novembro. 244 • 4 and. ■ Coa> 9 • Fossa: 37^8958
mą kartą 'įvęstąs 1981 m. 'balandžio Į d,
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ARGENTINOJ
"ŽIBUTĖS” COLISEO TEATRE

SLA dainų būrelis "Žibutės” yra
pakviestos su programa į Coliseo tea trą (Marcelo T. de Aivear 1119. Ca
pital). Ten lapkričio 15 d. 18 vai.
ruošiamas Tarptautinis Dainų ir Šokių
festivalis. Organizuoja Club de Leo
nes de Nunez. Parengimo pelnas
akių bankui (Banco de cornea) pa
remti. Iš visų kviestųjų, "Žibutės’
vienintelės pasirodys su dainų pro
grama.
Berisso "Mindaugo” draugijos val1 dybos pastangomis ir rūpesčiu, laike
Imigrantų Dienos, buvo Įrengtas lan
gas paroda Jono Kepalo.ir Gerometo
Lux Hogar prekybos namų lange.
Lange buvo skoningai išdėstyta lietu
viški tautiniai išdirbiniai, gintaras, puošė
Lietuvos trispalvė ir Argentinos vėlia
vos. Taip pat buvo išstatytas Adna
nos Jocytės portretas, kuri buvo išrin 
kta pirmoji "Reina dc los Inmigran
• es” Berisse, o šiais metais gavo tiru
"Miss Joven Argentina
Lange bu*
išstatytas parašas TITUANIA PA.-'MILENARIO”.

'Prie šios parodos įrengimo prisidė
jo: Viktoras ir Birutė Miškiniai ir Ele
na Ščiučiunytė de Perotti.
"Mindaugo” draugija nuoširdžiai
dėkoja p. J. Kepalui ir p. Gerometo
užleidusiems langą lietuviškai parodai.
Taip pat dėkojame nariams, dirbu
siems prie parodos įrengimo.

IŠ ALOS TARYBOS POSĖDŽIO
ALOS Tarybos posėdis įvyko 1981
m. rugsėjo 11 d. lietuvių parapijos
patalpose.
Posėdį atidarė ir jam vadovavo pirm.
Julius Mičiūdas. Sekretoriavo sekret.
kun. Aug, Steigvilas.

Nauja valdyba. Praeitam posėdy
buvo sudarytas ir šiame posėdy galū
tinai patvirtintas naujos valdybos sąs
tatas, kuris yra sekantis; pirmininkas
L. Centras - Julius Mičiūdas, vicepirm.
- SLA •• Leopoldas Stankevičius, sekretorius - lietuvių parapija
kun.
Augustinas Steigvilas, sekret. padėj. •

LIETUVIAI

A.D.P.

PIETŲ AME RIKOJE**

Jaun. Sąjunga - Gustavas Czopas,
iždininkas - L. S. Židinys - Adomas
Burba. Pagal įstatus valdyba veikia
vienus metus.
Laiškai. Gautas laiškas iš Vatikano
iš prel. A. Bačkio, kuriame informuo
jama, kad šv. Tėvas dovanoja lietu
viams savo encikliką "Redenptor hominis” lietuvių kalboje. Šią knygutę
encikliką kun. A. Steigvilas įteikė
kiekvienam atstovui. Dėl prof. V.
Skuodžio vadavimo akcijos -- buvo
parašyti du laiškai: vienas JAV prezi
dentui, kitas pačiam V. Skuodžiui į
Sibirą. Laiškų nuorašai įdėti į arvhyvą.
Einamieji reikalai. Buvo pasitarta
paminėti gen. Chodosevičiaus gimta
dienio 150 metų (gimė 1832 m. vasa
rio 28 d.), lietuvis - generolas, karia
vęs Argentinos kariuomenėje ir miręs
Argentinoje. Nutarta Vasario mėn.
padaryti didesnio pobūdžio propagandą ir padėti lentą ant jo kapo Re
coleta kapinėse.
Jaunimo reikalai. G. Czopas davė
platų pranešimą apie Brazilijoj orga. nizuojamą jaunimo studijų savaitę. ‘
Argentinos jaunimas pageidauja, kad

būtų šalia studijų savaitės ir jaunimo
stovykla. Kitaip neapsimoka daryd
tokį didelį kelią. Taryba pritarė jau
nimo minčiai ir patarė kuo greičiausiai
susirašyti su Brazilija, nes reikia sku
bėti, studijų savaitė įvyksta sausio mėn.
Pirmin. Jul. Mičiūdas pareiškė palėką buvusiam pirm. Leopoldui Stan
kevičiui, kun. Aug. Steigvilai, iždin.
A. Burbai, jaunimui ir visai valdybai
ir tarybai už atliktus darbus ir kvietė
visus ir toliau dirbti lietuvybės naudai.
Taip pat buvo padėkota Rasai Šoliūnaitėi už jos darbą su lietuvišku jau nimu. Pasiųsti sveikinimą - laišką
Adrianai Jocytei laimėjus jai pirmą
vietą grožio rinkimuose - Miss Joven
Internacional.
Per radio El Mundo, ankstybąją va
landą, vadinamą "A buena hora”, ku
rios vedėjas yra žurnalistas M. Alica,
Artūras Mičiūdas, Imigrantų dienos
proga, kalbėjo apie lietuvių koloniją
Argentinoje, jos organizacijas, pami
nėdamas kartu ir Adr. Jocytę, kuri yra
trečioji lietuvaitė, atstovaujanti Argen
tina grožio karalienės rinkimuose.
i
V
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PASAULINĖ PADĖKOS DIENA
Lapkričio 26 Brazilija prisimena
1949 metų "Auksinio įstatymo - Aurea Lei" 781 įsaką, kuriuo buvo įvesta
TAUTINĖ PADĖKOS DIENA.
Pagrindinis Dienos tikslas: pasiprie
šinti laicizmui, kuris, paprastu Dievo
Vardo išbraukimu iš viešo gyvenimo,at
veria duris visokių negerovių sėklai —
ateizmui, nes ateizmas, tarp kita ko, iš
rauna iš visuomenės ir žmogaus sąžinės
asmeninę atsakomybę. Tuo tarpu Padė
kos Dienoj brazilų tauta išpažįsta savo
tikėjimą j Dievą ir Dievą pripažįsta pa
gal Katalikų Bažnyčios mokslą.
Betgi Brazilija nesitenkino ji viena
viešai išpažinti Katalikų tikėjimą ir vie
na oficialiai Dievui giedoti iškilmingą
TE DEUM — padėkos himną.
Po dviejų metų nuo tos datos kardi
nolas Vasconcelos Motta paskleidė min
tį, kad tą dieną trys Amerikos, pasiskirsčiusios valstybėmis Amerikos konti
nente, tą padėkos himną giedotų visos
kartu. Ir, štai 1951 m. lapkričio 26 Kandelarijoj, Rio katedroj, vadovaujant Rio
ir São Paulo kardinolams Camara ir Mo
tta, o prie jų prisidedant Ottawos, N.
Yorko, Guatemalos, Tegucigalpos, Sal
vadoro, Caracaso, Bogotos, Quito, Assunción ir Montevideo metropolitam?,
o savo katedrose atliekant tas pačias
apeigas kitų 10 valstybių (Havana, Pa
nama, Port-au-Prince, Managua, Porto
Rico, San Domingo, Santiago, Lima,
La Paz ir Buenos Aires) hierarkams,
trys Amerikos visos kartu sugiedojo
pirmą tarpamerikinj Padėkos Himną
Dievui.
Sąjūdis tęsėsi. Iš Rio, nuo Korkovado, iniciatyva vis sklido po Amerikas,
Europoj, Azijoj, Afrikoj, Okeanijoj. Ir
šiemet, minint 30-metj nuo pirmojo
tarpamerikinio TE DEUM, lapkričio
26 dieną 137 pasaulio tautos viešai gie
dos kartu savo padėką Dievui. Tik, de
ja, dar negali viešai įsijungti į šį tautų
koncertą musų katalikiškoji Lietuva,
nes ją dar slegia savo letena bedieviška
sovietinė Rusija. Tačiau tvirtai tikime,
kad netrukus ir ji galės laisvai pasireikš
ti laisvų tautų šeimoje.
Šią viešą ir oficialią tautos padėką
Dievui dažniausia išreiškia pati Valsty
bės galva, kaip, pernai, čia, Brazilijoj,
Respublikos Prezidentas João Batista
Figueiredo: "Ačiū Tau, Viešpatie, šian
dien ir kasdien, už visą tą gausumą do
vanų, kuriomis esi apipylęs savo vaikus
brazilų žemėj. Ačiū už tikėjimo vienys
’» ;... už nuostabią gamtą... už gėles...
paukščius, miškus... gyvius... saulę...
• idenis... Už tokią daugybę brolių,čia
/kušių iš svečių kraštų... Ažiū taip
pat .ž visus bandymus, kuriais brandi
na- "avO'Charakterj... Išlaikyk mus,
Vi
atie, savo meilėj..." (K.P.G.)

TEISYBE IR MITAS APIE TANENBERGO MŪŠIUS
1914 ir 1410 m.
(Tęsinys is' praeito numerio)

ANTANAS GAUUA

Birželio 29 dieną Didysis Lietuvos Kuni
gaikštis, prisiartino ; prie Narevo upes: nors
jau buvo 60 metu, amžiaus, bet prityręs rai
telis ir per 30 metu karvedys, išsitiesė
ant
balno, kaip kažko ieškodamas; jo vyriausias
padėjėjas, Vilniaus seniūnas Mantvydas, su
prato Imperatoriaus susimastimo priežastį ir
parodydamas grįžtančius žvalgu?;, tarė: Vieš
patie, atrodo, jog viskas tvarkoje, kelias be pa
vojaus. Paspaudė pentinus į žirgus, lydimi ap
saugos raiteliu, (riterių), netoli Narevo sutiko
Lengvenį, smolenskiečių vadą, kuris grįžda
mas su pulku žvalgų, pamatęs Vytautą, prie
jo prisiartino ir tarė: Viešpatie, upė visai ne
toli ir niekur nesimato, priešo, viskas eina pa
gal Jūsų Didenybės numatytą planą.
“O Jogailos kariuomenė“? paklausė pa
tenkintas Lietuvos Imperatorius' “Jau sutari
toje vietoje mūsų laukia“, atsakė narsus kar
vedys.
Nieko nelaukiant, kai visa kariuomenė pri
siartino prie gilios upės, jai buvo įsakyta sta
ti tiltą.
Liepos mėn. 2 dieną sąjungininkų kariuo
menė susitelkė, kaip iš anksto buvo numaty
ta, Czerwinske. Čia bestovinčius lietuvius ir
lenkus kurių vadai svarstė paskutines plano
detales, aplankė Vengrijos karaliaus pasiunti
nys, kuris klausė valdovus, kur bus vedamos
derybos pagal Jogailos norą, mat šis dar gal
vojo išvengti karą. Bet, po daug kalbų Vytau
tas, jau nebesusilaikydamas tarė, įsimaišyda
mas į kalbą: “Derybos įvyks Marienburge, kai
visos Ordino pagrobtos mūsų žemės bus grą
žintos“.
Dobeslovas Skoračevskis, pasiuntinių vir
šininkas, nenorėjo tikėti savo ausimis ir, atsi
grįžęs į Jogailą, klausė: “Jus, karaliau, prita
riate Jūsų pusbrolio žodžiams? “ Ką aš turiu
Didžiajam Ordino Magistrui pranešti? “ Tai
ką girdėjote iš Lietuvos valdovo lupų, tarp
mūsų pasikalbėjimas yra baigtas“, tarė lenkų
karalius, pagaliau nusistatęs ir sutikęs su savo
pusbrolio nuomone.
Jogaila, nors šiap nerangus, šį sykį pasiro
dė tvirtai nusistatęs sekti plano vykdymą iki
paskutinio taško. Tuojau įtikino Vytautą ke
letą savaičių prieš kariuomenės susijungimą.
Kol dalis lenkų kariuomenės gulėjo Plocke,
vaidindama besiruošianti pulti Ordino pasie
nį, šis jau teriojo šiaurines Lenkijos žemes,
mėgindamas lenkus išprovokuoti ir pasirink
toje vietoje juos sumušti, kaip vėliau tai pa
darė Ludendorffas.
Nustatę paskutinę plano detalę abu Gediminaičiai nedelsdami pradėjo žygiuoti Prūsi
jos link, kurią pasiekė po 4 dienų. Jau liepos
13 dieną jie užėmė Gilgenburgą, kur sunaiki
no visą įgulą.
Čion bestovint sąjungininkai gavo skaudų'
pranešimą, jog vokiečiai sumušė lenkų kariuo

menę, pasiųstą į Pamarį, be to Vokietijos Im
peratorius paskelbęs karą sąjungininkams.
Bet karo eigos jau niekas negalėjo sustab
dyti, tik pats kautynių rezultatas: nors Jogai
la labai nusiminė, bet Vytauto visuomet re
miamas atsigavo ir, giliai atsidusęs, nuėjo mels-'
tis.
Ulrichas von Junginge‘as padarė tradicinę
klaidą. Būdamas išdidus, jis žiūrėjo į savo prie
šus iš aukštai, juos paniekindamas, ir galvojo,
turįs pakankamai laiko juos sumušti pavieniui
Bet jis per ilgai tęsė paliaubas su Jogaila po jo
nepasisekimo 1409 metų kare. Turėdamas Torunėjejau birželio 20 dieną visą kariuomenę
sutelktą, jis tik pradėjo judėti sujos pagrindi
ne dalimi liepos 5 dieną. Bet jau buvo per vė
lu, nes tada abiejų pusbrolių sujungtos kariuo
menės jau žygiavo į Ordino pasienį, ieškoda
mos tinkamos vietos kautynėms, arba geriau
sakant, ieškojo Ordino kariuomenės, kuria no
rėjo išprovokuoti. Tuo tikslu pasukta kaire
kryptimi, link Draventos upės prie Kauernick
kur stovėjo vokiečiai. Bet, Vytautas, išaiškinęs
savo taktiką Jogailai, greit pasuko į dešinę,
jau minėto Gilgenburgo kryptimi. Šituose ma
nevruose kaip tik Vytautas pasižymi kaipo
karo vadas: greit apgalvodamas situaciją ir pa
daręs išvadas pagal esamas aplinkybes, savimi
pasitikėdamas darė naują sprendimą pagal tas
aplinkybes.
Ordinas, kaip ir Samsonovas 504 metais
vėliau, nesuprato sąjungininkų tikslo: galvo
damas, jog jie nusigando Kryžiuočių baisios
kariuomenės, atsitraukia ar nenori mūšio,nu
sprendė juos vytis. Pasukęs keletą kilometrų i
šiaurę, kur Draventa visai negili, ištiesęs ten
tiltą, ją peržengęs , pasiekė Lobau. Turėjo
mintyje, jog veja išsigandusį priešą. Tik prie
Tannenbergo jis pagaliau suprato Vytauto tiks
lą, būtent žygiuoti į Ordino sostinę Marien
burgą. Didysis Magistras nors privargino savo
sunkiai šarvuotą riterių kariuomenę, nuta
rė čion užstoti kelią priešui.
Abi kariuomenės išsisklaidė tarp Tannen
bergo ir Grünwaldo kaimelių ir girių kur lie
pos 15 dieną ir pagal Vytauto taktiką Kry
žiuočiai puolė lietuvius ir jų aliantus. įvyko
didžiausias to amžiaus mūšis. Apie jį mes čia
nekalbėsime^ nes jis yra aprašytas, apdainuo
tas ir nupieštas kaipo lenkų (slavų) didžiau
sias laimėjimas, kadangi dalyvavo keletas ru
su smolenskiečių pulkų ir čekų vėliava, pirmie
ji vedami Jurgio Kaributaičio, o antroji Jono
Žitkaus.
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tada pardavinėjo po 3 milreisus už kv.
m. Greitai apie tai pranešiau mūsų Kon
sului A. A. A. Polišaičiui ir Sporto SLIETUVIŲ SĄJUNGAI BRAZILIJOJE
gos "Lituania" vadovybei. Sutarėme tą
SOMĖTŲ
vietą apžiūrėti vieną sekmadienį. P.Ani(tęsinys iš praeito numerio)
«
bal savo didžiuliu "Linkoln" automo
Anais laikais "Lituania", be sporto,
biliu nuvežė visą mūsų "turmą", su
buvo pasižymėjusi ir lietuvių kolonijos
Konsulu priešaky. IŠ "Lituania" vado
visuomenėje ir kultūrinėje srityje. Šio
vybės važiavo, jei neklysta mano at
je organizacijoje dirbo daug pasižymė
mintis, J. Januškis, J. Vasiliauskas ir
jusių tautiečių. Juos visus sunku prisi
J. Jurgilas. Tačiau atvykus į vietą mū
minti ir išvardinti. Paminėtini butų čia
sų p. Konsulas neišlipo ir iš automobi
J. Januškis, P. rr V. Jurgučiai, K. Bace
lio, bijodamas gyvačių. Visi kiti gyva
vičius, J. Butvinskas, V. Degutis, A.
čių (jų nieks ten nematė) nepabūgo ir
Golskis, J. Garška, mokytojai: L. Gai
ilgoką laiką pavaikščiojo, apžiūrėdami
galas, E. Pažėra ir J. Jurgilas. Pastarasis
futbolo aikštei vietą. Nors kitiems vie
ilgesnį laiką buvo sporto instruktorius.
ta principe patiko, bet p. Konsulas
Kaikurių iš aukščiau paminėtų tautie
apie ją ir kalbėti nenorėjo. Kadangi
čių jau nėra gyvųjų tarpe.
Sporto Rūmų atsiųsti pinigai buvojo
"Lituanijos" veikla buvo plačiai ži
žinioje, tai lemiamas ir paskutinis fut
noma net ir Lietuvoje, ypač po anks
bolo aikštės pirkimo reikalu žodis bu
čiau paminėtų mūsų sportininkų apsi
vo ne kieno kito.
lankymo ir dalyvavimo Kauno tautinė-’
Tiesa pasakius, gal nebuvo tai dauge
je Olimpiadoje, kurie buvo labai nuo
liu atžvilgių ideali, tuo metu vieta, nes
širdžiai sutikti ir priimti.
radosi dar tuščiame lauke. Bet žemės
kaina buvo gana pigi ir iš Lietuvos at
siųstų pinigų, juos iškeltus j vietos valiu
FUTBOLO AIKŠTES ISTORIJA
tą, būtų pilnai užtekę ir dar liktų virš
Sporto S-gos "Lituania" sportinin
100.000 milreisų patalpoms ar kitiems
kų ir jų vadovybės didelė svajonė buvo
įrengimams. Čia tenka pažymėti, kad
Lietuvos kariuomenės atsargos kapitonas AN
įsigyti nuosavą futbolo aikštę kuriame
tas tuščias, anuo metu laukas, kabai grei
TANAS MAJUS ilgametis Liet.S-gos Brazilijoje
nors São Paulo miesto rajone. Jei tuo
pirmininkas
tai, daug greičiau, negu pav. V. Zelinos
metu įsigyti, kad ir kuklų žemės skly
vardu. Vietos futbolo aikštei daug kas
ir V. Belos rajonai, buvo apgyventas ir
pą, lietuviškai mokyklai jau buvo dide
ieškojo su tikslu padėti "Lituania" or
šiandien virto didele São Paulo miesto
lė problema, tai ką bekalbėti apie fut
ganizacijai. Tuo reikalu ir man teko pri
dalimi. Aišku, kad anuo laiku, nieks ne
dėti savo "trigrašį", nors ir nebuvau tos
bolo aikštę, kuriai reikėjo nepalygina
manė, kad tas rajonas taip greitai išsi- .
organizacijos vadovybėje. Man redaguo
mai daug didesnio žemės ploto. To
plės. Kokią vertę šiandien turėtų tie
jant Liet S-gos Brazilijoje organą "Lie
dėl apie tai buvo galima tik svajoti. Ta
100 kv. metrų, jei būtų tada nupirkti,
tuvį", tuo metu turėjau progos susipa
čiau futbolo aikštės problema laimin
sunku ir apsakyti.
žinti su vienu São Paulo milijonierium
gu būdu buvo išspręsta, bet nejgyvenVietos futbolo aikštei ieškota dar ir
p. Anibal, kuris turėjo didelę sunkveži
dinta dėl kaikieno neapdairumo, žemakitose São Paulo miesto apylinkėse,
mių transporto įstaigą ir buvo savinin
žiūrystės ir gal apsileidimo. Čia ir išky
bet nebuvo nieko surasta, ir nieko ne
kas stambaus žemės ploto São Paulo
la visa futbolo aikštės "istorija", ku
buvo nupirkta. Sporto Rūmų atsiųsti
Tatuapė
rajone.
Kaip
tik
tuo
metu
jis
rios šia proga nepaminėti būtų nepras
pinigai dingo be žinios. . . Kokio liki
buvo
pradėjęs
tą
savo
žemės
plotą
skirs

minga.
mo jie susilaukė, atrodo, nieks nežino
tyti
j
sklypus
ir
juos
pardavinėti,
Tam
Mūsų sportininkai, besilankydami
ir niekas apie tai neprisimena. Viena tik
jis buvo davęs ".Lietuvio" laikraščiui
Lietuvoje, futbolo aikštės problema iš
aišku, kad nei Sporto S-gai "Lituania",
nuolatinį skelbimą. Ten jau buvo pirkę
kėlė tautinei Olimpiadai vadovaujančių
nei Lietuvių Sąjungai Brazilijoje jų ne
sklypus, taip pat, keletas lietuvių. Nors
asmenų ir kaikurių įstaigų tarpe. Tuo
teko pamatyti. . . Tai tokia liūdna ir ne
tas žemės plotas radosi tik apie 4 kilo
reikalu gyvai susidomėjo tada Lietuvo
maloni futbolo aikštės istorija. . . Ir ka
metrus nuo didžiulės Celso Garcia gat
je veikiantieji Sporto Rūmai, kurie rū
da, kartais, kalbama apie Lietuvių S-gai
vės,
į
pietus
bet
tuo
metu,
buvo
dar
vi

pinosi mūsų Tėvynės sporto reikalais.
Brazilijoje ir, bendrai, lietuvių koloni
sai
neapgyventas.
Aplinkui
dar
buvo
tuš

Sporto Rūmų vadovybė pažadėjo besi
jai padarytus nuostolius, parduodant,
ti
laukai.
Vis
tik
man
kilo
mintis
pask
lankantiems mūsų sportininkams, pa
daugiausia, Lietuvos pinigais įgyto tur
kalbėti
su
p.
Anibal
futbolo
aikštės
rei

remti futbolo ir aikštės įsigyjimą. Ir
to dalį, bet nieks neprisimena apie tai,
kalu.
Jis
tuo
gyvai
susidomėjo
ir
pakvie

tas pažadas buvo išpildytas. Dar prieš
kad daug didesni nuostoliai, buvo pada
tė
mane
pažiūrėti
tos
vietos,
kur,
jo
nuo

Lietuvos okupaciją, Sporto Rūmai,
ryti nenuperkant žemės ploto futbolo
mone,
labai
tiktų
tokiai
aikštei.
Vieną
per Lietuvos Konsulatą São Paulo mies
aikštei. Prie tos temos teks grįžti toliau.
dieną
ten
nuvažiavus
jis
parodė
to
že

te, atsiuntė S-gai "Lituania" 80.000 li
(bus daugiau)
mės
ploto
slėnį,
panašų
j
Lietuvos
pie

tų. Ši suma anuometiniu kursu sudarė
vą. Vieta buvo lygi — kaip delnas ir sa
i
240.000 milreisų. Tuometinių mastu
le tekėjo mažas upelis (córrego). P. Aniimant, tai buvo labai stambi suma.
MEDICA
- GYDYTOJA
bal man pasakė, kad jei lietuviai futbo
Tiems pinigams atėjus j Konsulatą "Li
HOMENS
SENHORAS
CRIANÇAS
lo aikštei nupirktų visą tą slėnį, kurio
tuanijos" vadovybė pradėjo ieškoti
plotas sudarė 100.000 kv. metrų, arba
sklypo futbolo aikštei įvairiose vietose.
KALBAMA LIETUVIŠKAI
10 hektarų, tai jis sutiktų parduoti už
Kadangi "Lituania" neturėjo juridinio
Av. Eulina, 99 - V. Six WLana das 8jOO as 12 h.
pusę
kainos,
tai
yra,
po
pusantro
milreiasmens teisės, bet buvo Lietuvių S-gos
das 14 00 as 18:00
Fone: 265-7590
so
už
kv.
metrą,
arba
150.000
milreisų
Brazilijoje narys, tai ir futbolo aikštės
Rua Quartim Barbo&a, 6 •
B. do Limão
už visą tą plotą. Mažesnius sklypus jis
pirkimas buvo numatytas pastarosios
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MALONIAI KVIEČIAME | PARODĄ
Sąjungos-Aliança Valdybos ir savo
vardu maloniai visus kviečiame j FILA
TELIJOS, didelę, iškilmingą ir turtingą
parodą, kuri prasidės lapkričio mėnesio
21 dieną ir tęsis iki 27 dienai, kiekvie
ną dieną nuo 14 vai. iki 22 valandos,
Sąjungos-Alianęa, Dr. Vinco Kudirkos
rūmuose, Rua Lituânia, 67 Moóca, San
Paulyje.
Įėjimas nemo karnas. Su savo atsilan
kymu pagerbsi, kas Tavo, kas Tau pri
klauso, kas per ilgus metelius seniai pa
liktą, koks vardas Tavo lietuvišką galvą
puošė. Atvyk, atkeliauk, be atidėlioji
mo. ... Nes tik čia išvysi ir atsiminsi
kas esi ir iš kur. Pajusi ir Tavo jautri šir
delė jausis patenkinta, ir plaks ilgesiu
seniai paliktųjų; — samanotos bakūžė
lės, darželiuose rūtelių, bei bijūnėlių,
aušrinės spinduliuose Tavo puošiančius
žingsnelius kvietkeliais. Ir raselė dei
mantais, kristaliniuose lašeliuose kuo
met vilgė Tavo basas kojeles, palydint
aukštai čiurlenančiam vieversėliui.
Tautiete, žalioji rūtele. Nuoširdžiai
meldžiu atsilankyti j šią turtingą Nepri
klausomos Lietuvos pašto ženklų dide
lę ir pirmą kartą Pietų Amerikoje su
ruoštą parodą.
Nežinia kuomet tokia pat pasirodys
mūsų kolonijoj.
Nes ši paroda, kelia gimtosios žeme
lės vardą, Jos praeitį, kultūrą, papro
čius ir garbę nuo Baltųjų iki Juodųjų
marių.
Čia pamatysi įamžintus vardus poe
tų, rašytojų ir kurie dovanojo savo bran
giausią turtą — gyvybę, dėl LIETUVIŲ
TAUTOS. Kad mes ir svetimų vėjų
blaškomi, nešiotume savo krūtinėse
gimtojo krašto nupelnytus aruodus.
Čia pamatysi, kokius turėjo pasaulinius
dailininkus LIETUVOS šalelė. Kurie sa
vo petelnių dažais ir išmintimi, mokė
jo pašto ženkleliuos išreikšti tėvynės
jausmus ir grožį, j mažiulėlj popieriaus
gabalėlį sudėti, surėdyti viso pasaulio
suneštą gamtužės lobį.
Ši paroda jau reirskėsi, o kiek dar
pasirodys garbingos Brazilijos įstaigose
ir kultūros organizacijose? Kurioje ne
tik Brazilijos filatelistai, bet ir visos pla
netos, džiaugiasi ir stebisi, kad LIETU-

C

VOS TAUTA nemirštanti - tai milžinų
Tauta aplaistyta krauju, savo sūnų ir
dukterų... Užtat mums lietuviams Ji
yra brangiausia už viską, už neišmatuo
jamą gėrybių saiką ir turinti mūsų širdy
se neužgydomą ilgesio žaizdą.
Mielasis — ji, kad visi džiaugėsi musų
LIETUVOS garbingumu, Jos praeitimi,
net pati dangaus berybė pasipuošus 7
raidžių mozaikose, iš kurių skaitoma —
LIETUVA.
Dėlko Tau nesidžiaugti ir nesuminkš
tinti alsuojančią, klajūno krūtinę, nuo
amžių protėvių užgyventos žemelės ir
užsilaikiusią vienintelę lietuvių kalbą
pasaulio erdvėje. Kurios net dainininkai
paukšteliai, čiulba išsirikiavę pulkais,
ant vaivorykščių spalvų ir himnais garbi
na mūsų išsiilgusią lietuvą. Sakau, kaip

J. BUTRIM AV IČIU S

I

ADVOCACIA
CIVIL. Inventario, Despejo, etc.

i

.BLB-nės pirm. J. Tatarūnas ir kun. Pranas Gavėnas sodina medeli LITUA:
NIKOJ.
Nuotr. J. Delininkaičio

COMERCIAL ^ência,

TRIBUTÁRIA: Imoosto Oe Renda. ĮCMJP .

Coí?^?k<
.
■

Kua Bario de Iguape, 212 - 4o and.s/45 - Liberdade íon ; 279
Horário das 9?00 às 11ÍX) e das 14:00 id- í 0

7

paukšteliai, ir paukšteliai grįžta iš tol imų kelionių j savo namus, tik aš ar Tu
negrįšime. Nes čia įskiepytos šakos ir
pailsę kojos ir rankos nuo svetimuose
triūso. Tik per sapnus slapčia vaidensis
mūsų sielos gimtojo krašto paūksnėse,
pasisemti prabėgtų laikų džiaugsmą ir
pasiraškyti jaunystės nevystabčių žiedų.
Tad maloniai kviečiame į parodą,
kad pats pasidžiaugtum ir kitam suteik
tum ramumo ie meilės kibirkštėlę.
LIETUVA buvo nuo amžių ir bus,
joki vargai Jos nenugalės.
Kelsis didvyriai palikę kapus,
iš naujo NEPRIKLAUSOMYBĘ ir
vėl apturės...

Antanas Augustaitis
LIETUVAITĖ LAIMĖJO KONKURSĄ

'Britanijos pašto vaidybos konkursą Ka
lėdiniams pašto ženklams pagaminti laį«
mėjo 5-8 metų amžiaus vaįka‘1. Tarp laimė
jusiu konkursą yra lietuvaitė Sarah Kut*
kaitytė, gyv. Blackwood, Gwent, kurį pa
ruošė Kalėdinio voko projektą su KrWtaus gimimo prakartėlės vaizdeliu. Vokas
feus naudojamą? Kalėdinių pašto ženklų
uiemai ylienaį .atžymėti — lapkričio 18. d-»
pgliškai „vad. —- First
cover.
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OPERACIJA KLEBONUI
Pirmadieni buvo paguldytas ligoninėj
V. Zelinos klebonas, kun. Juozas Šeške
vičius. Jam buvo padaryta opi akies
operacija — pritvirtinta retinatinkteinė.
Linkime klebonui ne tik kantriai per
nešti skausmą, o ir greit pasveikti.

LIETUVIAI PASIŽYMI

MOŠŲ KOLONIJOS VEIKĖJUI
JONUI BAGDŽIUS 60 METŲ.
Brazilijos lietuviu kolonija, kaip ir
kitos Lietuvos išeivijos kolonijos, savo
tarpe, turi nemaža garbingu ir susipra
tusiu tautiečiu, kurie gyvai reiškiasi lie
tuviškoje kultūrinėje bei visuomeniško
je veikloje. Tokiu tautiečiu tarpe, kaip
gražus pavyzdys ir kitiems, yra Jonas
Bagdžius, kuris šiomis dienomis, savo
artimesniųjų draugu būryje, paminėjo
60 metų sukaktį.
Jonas Bagdžius gimė 1921 metais
Lietuvoje, Skerbonių kaime, Birštono
kurorto apylinkėje. | Braziliją, kartu su
savo šeima, atvyko 1927 metais ir apsi
gyveno São Paulo mieste. Kaip susipra
tusiu lietuviu šeimos vaikas, vos 7 me
tus turėdamas, įstojo j D r. V. Kudirkos
vardo lietuviu mokyklą, kurios pirma
sis mokytojas buvo J. Morkys ir, vėliau,
mokytoja Vladzė Valiukevičiūtė. Pra
džios mokyklą baigė 1930 metais. 1937
metais įstojo j L. K. Sv. Juozapo Ben
druomenės chorą, kuriame, be pertrau
kos, dalyvauja iki dabar. Tam chorui
vadovavo daugelį metu ir kelis kartus
buvo išrinktas jo pirmininku.
J. Bagdžius 1946 metais vedė lietu
vaitę Birutę Mockutę, buvusios Vysk.
M. Valančiaus vardo lietuviu mokyklos
ilgamečio Tėvu Komiteto pirmininko
Roberto Mockaus dukterį. Jonas ir Bi
rutė išaugino gražią lietuvišką šeimą —
dvi dukteris ir du sūnus.
J. Bagdžius musu kolonijoje yra ge
rai pažįstamas, kaip susipratęs lietuvis,
uolus visuomenės veikėjas ir lietuviškos
spaudos rėmėjas.
Šia proga, širdingai linkime jam ii*
giausių metų.

CECILIA PIRES, sociologė ir'Tol
ha de S. Paulo" žurnalistė, gimusi Ma
ria Cecilia Tatarūnas, pp. Jono ir Veros
Tatarūnų duktė, laimėjo šių metu "Vla
dimir Herzog Amnestijos ir Žmogaus
Teisiu Premiją" už seriją reportažu apie mažažemiu teises (Uma Comunida
de de posseiros conquista o direito de
terra).
Taip pat LUIS CARLOS MURAUS
KAS, lietuviu kilmės, buvo premijuo
tas už foto reportažą "Os invasores ur
banos são desalojados".
Šio mėnesio pradžioje Sanpaulyje
įvyko Politikos Mokslo specialistų sim
poziumas, kuriame dalyvavo šios srities
mokslininku iš 10 kraštu, tarp ju Chicagos universiteto profesorius Adam
Przewortski, apleidęs Lenkiją prieš 12
metp. Cecilia Pires turėjo su juo įdomu
pasikalbėjimą, kuris buvo išspausdin
tas "Folha de S. Paulo" dienrašty lap
kričio 8 d. Šiame reportaže Ad. Prze
wortski aiškiai apibūdina šiandieninę
Lenkijos politinę padėtį ir jos santykius
su Sovietu Rusija.
Cecilia Pires, jam prisistačiusi kaip
lietuviu kilmės, turėjo su profesorium
ir asmeninį pasikalbėjimą. Jis labai gra
žiai atsiliepė apie Lietuvą, priminda
mas abieju tautu bendrus siekius ir
teigdamas, kad dabartiniai Lenkijos jvykiai turės pasekmių, savo laiku, ir
pačioj Lietuvoj.

SĄJUNGOS 50-MEČII0 PROGA
BLB-nės pirmininkas, p, Jonas Tata
rūnas, tarė sveikinimo žodį Lietuviu
Sąjungos Brazilijoje 50-mečio proga:

Gerbiamas Pirmininke, pone Alek
sandrai Bumbli, gerbiamieji Sąjungos
valdybos nariai, sąjungietės ir sąjungiečiai.
Man labai malonu, Brazilijos Lietu
vių Bendruomenės vardu, pasveikinti
šią mūsų organizaciją šiose jos penkias
dešimties metų sukaktuvėse,
Kaip sąjungietis, nes taip pat esu Są
jungos narys, galvojau, kaip aš galėčiau

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

Minksombrinhas. tipo Italiano ę Alemão.

Vicente Vítor Banys Ltda.
Rua Coelho BarradasJ04 • V. Prudente

Fone: 274-067?

Res,: 2744886

fco geriausio jai palinkėti. Manau, kad
ne tik aš, bet mes visi, kaip lietuviai,
šiai lietuviškai organizacijai galėtume
palinkėti to, kas yra mums brangiausia
— tai yra sulaukti nepriklausomos ir
laisvos musu brangios Tėvynės.
Ir tuomet galėtume pasakyti: — Tu,
Tėvyne, mumis pasitikėjai. Toli nuo ta
vęs, mes sielojomės ir laukėme vėl tavo
laisvų dienu. Tau, Tėvyne, mes išsaugo
jome šiuos mums patikėtus aamus, ku
riuose stengėmės skleisti lietuvybę, kad
nenustotume būti lietuviais, ir kad dėl
musu nors mažyčiy darbų ir pastangų
tu vėl galėtum būti laisva.
Tai brangiausi ir širdingiausi linkéjL
mai, kuriuos kaip lietuvis ir Brazilijos
Lietuviu Bendruomenės vardu, aš noriu
palinkėti Sąjungai, šioje jos auksinio ju
biliejaus dienoje, o jos valdybai Į- sėk
mingo veikimo lietuvybės išlaikyme
musu kolonijoje ir nenuilstamo prisidė
jimo prie Lietuvos laisvinimo darbu*,
kad visi kartu sulauktume laisvos ir ne-,
priklausomos Tėvynės Lietuvos.

PADĖKOS DIENOS apeigos šv. Kazi
miero parapijos koplyčioj bus lapkričio
^Novembro) 26 d., 19,30 vai.

UŽSIMOKĖJO UŽ "M. L"
Valéria W0RMKE
Cr. 1.000,00
Antanina ZAKARAUSKAS 1.000,00
Juozas ŠEŠKEVIČIUS
1.000,00
Algimantas GREGORIUS
2.900,00
Alfonsas VIDŽIŪNAS
1.000,00
Antanas SERBENTĄ
1.500,00
Leonas KRIAUČIŪNAS
1.000,00
Petronėlė NAKVAZAS
1.000,00
Juozas BUTAUSKAS
2.500,00
Albertas ir Marijona
MAGI LA
1.000,00
Liudas RALICKAS
1.500,00
Alfonsas PUPELIS
1.000,00
Stasys TERVYDIS
1.000,00

B AZARAS V. ZELINOJ
Lietuviu Katalikių Moterų Draugija
ruošia didelį bazarą lapkričio 28, 29 die
nomis. Draugijos narės ilgą laiką ruošia
si bazarui. Bus kalėdinių papuošalų, dirb
tiniu gėlių, "rosas porcelanizadas", stal
tiesių ir takelių apmegstų ir išpaišytų,
išpaišytu marškinių vaikams ir suaugu
siems, lėliu ir visokiu kitokių dalykų.
VISI DAIKTAI YRA NAUJI. Per baza
rą veiks bufetas su užkandžiais. Pelnas
skiriamas labdarai. Bazaro atidarymas
pramatomas 16 vai.

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
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LIETUVA

Šio ML numerio

SPAUDOS VAJUS
"MŪSŲ LIETUVOS" SPAUDOS
VAJAUS PROGRAMA

LIETUVOS NACIONALINĖ
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKA

JONAS BAGDŽI US
60-ties metų gimtadienio proga

1) "Mūsų Lietuvos" Spaudos Vajus
vyksta nuo 1981 metų Lapkričio 16
iki 1982 metų Sausio 31 dienos.
2) Vajaus metu VISI "M.L." prenu
meratoriai, kurie dar yra atsilikę su pre
numeratos mokesčiu, prašomi, kiek ga
lima skubiau, atsilyginti. Sunkių finan
sinių aplinkybių verčiami, esame pri
versti už atsilikusių metų prenumeratę
taip pat skaityti po Cr$. 1.000,00 (tūks
tantį kruzeirų) j metus.
3) Šių metų prenumeratos kaina yra
dar Cr$. 1.000,00.
4) 1982 metams prenumerata yra
Cr$. 1.500,00 (tūkstantis ir penki šim
tai kruzeirų) kurią VISI SKAITYTO
JAI prašomi apmokėti iki 1982 metų
Sausio 31 dienos.
5) Palengvinti skaitytojams prenume
ratos apsimokėjimą, artimiausioj ateity
je, skirsime "M.L." laikraščio patikimus
įgaliotinius visose São Paulo daugiau lie
tuviais apgyventose vietose (bairuose),
jų vardus, pavardes ir adresus skelbsime
"Mūsų Lietuvoje". Vėliau tikimės to
kius įgaliotinius surasti RIO DE JANEI
RO, SANTOS ir PORTO ALEGRE

28 - 29 LAPKRIČIO
Atidarymas: šeštadienį 16 vai.
sekmadienį nuo pat ryto.
Ruošia
Lietuvių Katalikių Moterų
Draugija

llgamečiui kolonijos veikėjui irspaudos rėmėjui
linkime daug laimės, sveikatos ir Dievo palaimos,
ML redakcija ir administracija

miestuose bei kai kuriose Brazilijos provincijos vietose, kur yra lietuvių.
LIETUVIŠKOS SPAUDOS RĖMĖJAI
6) Vajaus metu prašome visų skaity YRA SAVOS TAUTOS GYNĖJAI
tojų surasti bent VIENĄ NAUJĄ "M.
L." PRENUMERATORIŲ ir atsiųsti
vardus, pavardes ir adresus tų mūsų tau BLB-nės POSĖDIS
tiečių, kurie dar laikraščio neskaito.
Yra šaukiamas Brazilijos Lietuvių
Jiems keletą numerių nusiųsime susipa
Bendruomenės Tarybos ir Valdybos po
žinimui nemokamai.
sėdis šio mėn. 25 diena 20 vai. Posėdis
7) Prašome pranešti vardus, pavar
bus Rua Juatindiba, 28, Mookoj.
des ir adresus su telefono numeriu Jū
sų žinomų lietuvių, bei vardus jų firmų,
veikiančių São Paulo mieste ir kitose
vietose. Pageidautini taip pat vardai,pa
Šiais laikais visi vartoja čekius apmo
vardės ir adresai su telefono numeriu
kėti sąskaitom. Musų Lietuvos prenume
laisvų įvairių profesijų lietuvių, kaip an
tai gydytojų, dantistų, inžinierių, me
ratą apmokėti nereikia toli važiuoti: už
tenka išrašyti čekį FRANCESCO GA
chanikų ir 1.1.
VĖNAS vardu ir pasiųsti paštu.
8) Prieš pat Kalėdas ir Nàujus Metus
bus išleistas specialus "M. L/' numeris
su Šv. Kalėdų ir N. Metų sveikinimais.
BAZARAS- FILATELIJOS PARODA
Ta proga labai prašomi musų industriaPrimename visiems lietuviams, São
lai, prekybininkai ir įvairių profesijų
Paulo ir kitų vietovių, kad Lietuviu Sątautiečiai paremti laikraštį savo sveiki
jungos-Alianęa Moterų sekcija ruošia di
nimais, dėl kurių prašome susitarti, ga
dingą ir įvairų Bazarą, o filatelistas An
limai anksčiau, su ML administracija,
tanas Augustaitis išstatys savo pašto
telef. 273-0338.
ženklų kolekcijas iš Nepriklausomos
9) Gruodžio 13, sekmadienį, skel
Lietuvos laikų. Bazaro ir parodos atida
biama SPAUDOS DIENA. 11 vai. šv.
rymas įvyks lapkričio 21 dieną 14 vai. .
Juozapo lietuvių bažnyčioje įvyks pa
Bazaras bus atidarytas svečiams dvi die
maldos, o po jų, Jaunimo Namuose
nas, o pašto ženklų paroda tęsis ištisą
bus iškilmingi PIETUS su progra
^savaitę, Rua Lituânia, 67.
ma "MŪSŲ LIETUVAI" paremti.

DĖMESĮ O!

metinis

SPAUDOS BALIUS
n

tas

12:30 VALANDĄ
VILA ZELINOJ - JAUNIMO NAMUOSE

VISI DALYVAUKIME IR SAVO SPAUDĄ PAREMKIME

