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DIDVYRIŲ DIENA

"SKAMBINK PER AMŽIUS VAIKAMS
LIETUVOS,
TAS LAISVĖS NEVERTAS, KAS NEGINA
JOS”.

Ar begali būti prakilnesni žodžiai
šios visiems lietuviams brangios šventės
proga? Tie žodžiai buvo jrašyti j Ame
rikos lietuviu padovanotu Liertuvai var

pą, kuris buvo pakabintas Karo Muzie
jaus bokšte, Kaune, ir skambindavo
kiekvieną dieną nuleidžiant Valstybės
Vėliavą. Kiekvienais metais lapkričio

23-čią vykdavo ypatingos apeigos prie
Nežinomojo Kareivio kapo, kurio kau

lai buvo atgabenti iš Tėvynės lauku.
Tai kaulai kario, greičiausiai kritusio
kovoje beginant Tėvynę nuo bolševiku

ar kitu užpuoliku, nuo kuriu narsieji
savanoriai ją apgynė, nesigailėdami nei
savo gyvybės. Dabar Tėvynėje to Neži
nomo Kario kapas yra okupantų išnie
kintas ir sunaikintas, kaip Karo Muzie

jus ir kitos musu Tėvynės relikvijos.
Tėvynės laisvę iškovojo Lietuvos pa
triotinis jaunimas 1918 — 1919 metais.

Varpo garsas pervėrė ne tik jų ausis,bet
ir širdis. Ir jie gerai žinojo, kad amžių
bėgyje negirdėta, kad būtu buvusi lais
va tauta neturinti savo kariuomenės.

•Tad ir lietuviai tiek amžių vergavę, su

kilo kaip vienas žmogus, nesidomėdami
skaičiais priešų, kurie supo Tėvynę iš
visų pusiu, bet kaip milžinai, šarvuoti
Tėvynės meile ir auštančios laisvės be

galiniu troškimu, apgynė Tėvynę ir jai
iškovojo pilną Laisvę ir Nepriklauso
mybę. Tai buvo gražiausias ir laimin
giausias mūsų Tėvynės gyvenimo perio
das. Tas turi tarnauti ir dabar kaip pa
vyzdys kaip turi būti branginama Tau
tos laisvė, nes kiekvienos laisvės atgavi
mas yra aplaistytas geriausiu Tėvynės
sūnų krauju.

Tėvynės Laisvė tęsėsi neilgai, bet
Lietuva buvo priimta j pasaulio Tautu
Šeimą, kaip LAISVA IR NEPRIKLAU
SOMA SUVERENE VALSTYBĖ. Ei

nant civilizuotu Tautu principais, kiek
viena Tauta turi šventą ir nepaneigia
mą teisę būti laisva ir nepriklausoma.
Deja, užsibaigus antrajam karui, kuris

LIETUVOS KARIAI PRIE KATEDROS IŠLAISVINTAME VILNIUJE
pareikalavo milionus žmonių aukų,
laisvės apsisprendimo teisė tapo iliuzi
ja, nes prasidėjo banditizmo ir užgrobi

mo periodas, kuriam vadovauja Sovie
tinė ir komunistinė Rusija. To pasek
mėje tapo begėdiškai užgrobta ir mūsų
Tėvynė, sunaikinta jos laisvė ir ji tebevergauja jau daugiau kaip 40 metų.

Lietuviai, išblaškyti po visą pasauli,

tebėra stiprūs dvasioje, ir turi neuž
miršti savo pavergtos Tėvynės. Jie turi
būti pasiruošę kiekvienu momentu ir
visais galimais būdais jai padėti. Nieko
nėra amžino šiame pasaulyje. Tėvynė
bus laisva. Ši idėja turi būti visuomet
mūsų mintyse, mūsų maldose ir mūsų
kasd ie n ini o .gyveni m o rūpesčiu ose.
Kremlia
išžiūrint jo

M.Mažvydo biblioteka

ginklavimosi ir ruošimosi pulti ir pa
vergti visą laisvąjį pasaulį, baigsis, kaip
baigėsi Hitlerio ir kitų tironu, ir mūsų
Tėvynė bus laisva.

Svarbu būti vieningiems buriantis j
vieną sambūrį kuris apjungia visus lietu
vius. Šis sambūris — tai PASAULIO

LIETUVIŲ BENDRUOMENĖ, kuri
Brazilijoje yra atstovaujama mums ge

rai visiems pažįstamos BRAZILIJOS
LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS. Jai ga

li priklausyti visi lietuviai ir čia gimęs
jaunimas.

Ši organizacija yra skirtinga tuo, kad

vadovaujasi demokratiniais principais,
tad kiekvienas lietuvis gali jalpriklausyti ir dalyvauti jos rinkimuose, statant

2

MUSŲ

2

5SBBCX0E

1

F

NR. 47 (1734) 1981.XI.26

LIETUVA

. '

' '

. ....... ""

SÊMANAR10

j

■

■

u

«

ų

X.
Rua Juatindiba, 28 • Parque da Moóca • CEP 03124
São Paulo - Brasil Caixa Postal, 4421 ■ CEP 01000
Diretor Responsável: VYTAUTAS BACEVIČIUS

S\ŪSU J
LIE TÜV

Administrador: STANISLAO ŠILEIKA

Redige Equipe Editorial • Fone: 2734)33.8

"NOSSA LITUANiA"
Metine prenumerata Brazilijoj Cr$. 1.000,00

Atskiro numerio kaina Cr$. 20,00

Prenumerata paprastu pastų j uzsienj: 25 Dot I P. Amerika 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

Rašiniai grąžinami tik autoriui prašant

Už skelbimų kalbą ir turini, Redakcija neatsako

Straipsnius ir Korespondenciją Redakcija taiso bei tvarko savo nuožiūra.
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Iš LKB Kronikos Nr 47
MOŠŲ KALINIAI
Iš Petro Baulaičio laiškų:

... Jeigu man siunčiamus laiškus pra
leidžia Maskva, Vilnius, Magadanas ar
kurie kiti didieji Sov. Sąjungos centrai,
tai tos vilkiškos kitų žmonių atžvilgiu
pažiūros niekaip negali atsisakyti visų
tų Rusijos periferijų, - mažų centriukų,
kaip Baraševo (Mordovijos), Lesnoj ir
kitų, beteisių žmonių kankinimo vietų,
vietinė administracija. Čia kiekvieno
tos administracijos viršininko savi, gry
nai asmeniniai, interesai. Visi nori leng
vo, bet pelningo darbo. O vienas iš to
kių darbų ir yra maišikliu darbuotis ver
gų katile, kad nelaimingieji, ten pakliu
vę, kuo mažiausiai galėtų tarpusavyje
bendrauti, kad su niekuo jie laisvi, be
svetimų — administracijos painiavų, nesusirašinėtų ir nieko nežinotų, kas čia
pat dedasi... Negavau iš eilės net 7-nių
laiškų. Kur jie nukeliavo? Panašiai bu
vo ir su Zoriano P. ir su Česlovo Stašai
čio, ir su kai kurių kitų laiškais. Tai vi
siems aišku, kad "uolieji" žmogaus tei
sių "gynėjai" tuos laiškus sulaikė, kad
aš, jų vergas, per 33 metus visaip jų iš
naudojamas, visiškai be kaltės engiamas
ir persekiojamas, nežinočiau, ką rašo
man artimiausieji bei mylimiausieji tau
tiečiai. Tų be jokios sąžinės ir savigar
bos žmogaus teisių "gynėjų" žodžiai
Madride labai saldūs, bet tikrovė tiems
žodžiams visiškai priešinga, — net baisi...
Tūkstančiams mūsų Tėvynės Lietu
vos geriausių Sūnų ir Dukrų, gražiau
siam mūsų jaunimui, rusai — "išvaduo
tojai" — atėmė gyvybę, kitiems, jų tar
pe ir man, — žmogišką gyvenimą. Rusų
pagrindinis kėslas, ypač j mažesnes tau
teles — jas asimiliuoti. Gi mes turime
■

savo garbingos Tautos gražią istoriją, tu
rime savo nuosavą ryškų veidą. Mums
svetimos importacijos, ypač rusiškos,
nereikia, nes ji visur paremta melu,žiau
rumu, girtavimu, ištvirkimu. Mano no
ras — mano brolių — sesių norų tęsinys,
pakelti visus sunkumus už savo Tėvynę
ir jos vaikus, kad jie žinotų, su kuo turi
reikalą ir kur tasai Juos veda...
Su visais broh’ais ir seserimis kurie
tik prisimena mus, per visas Kalėdų
šventes, o ypač Kūčių vakare, būsime
visa siela kartu...
1980 gruodžio 2 d.
Petras Paulaitis savo 1981 m. sausio
9 d. laiške rašo:
... Mes krutame po truputį, panašiai
kaip ir anksčiau. Visiška nedirba tik
Vaivada — 1981 m. sausio 1 d. persiri
to per 80 metų amžiaus slenkstį, bet
dar laikosi. Lageryje esame 9 lietuviai.
Prie likusių 8 prisidėjo Algis Žiprė, jau
už grotų daugiau kaip 20 metų. Bet
sveikata nesiskundžia, mat ir amžiaus
dar ne seno. (Algis Žiprė ilgą laiką buvo
laikomas psichiatrinėse ligoninėse —
esančiose KGB žinioje. Red. pastaba).
Ir kiti, nors ir vyresnio amžiaus kol kas
dar, ačiū Dievui, laikosi...Sakau "kol
kas", nes du — Kolotka ir Čiobatiuk —
iš Kauno, kuris lietuviškai mokėjo, ro
dos, buvo sveiki ir nesirgo, o jų jau nė
ra gyvųjų tarpe. Pirmąjį gruodžio 25 ry
tą rado lovoje sustingusį, o antras — sau
sio 7 mirė nuo infarkto. Bet mes norime — ir privalome dar sugrįžti į savo
laisvą Tėvynę. Mes tikime Dievo palai
ma ir Jo pagalba. Tačiau "fiat voluntas
Tua, Domine".
Petras Paulaitis savo 1981 m. vasa
rio 26 d. laiške rašo:

Dr. ALEKSAS KALINAUSKAS
-------- - -------------------------------------

Dr. PAULO KALINAUSKAS

ADVOGADOS ---------- - ----------- -
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Gemma - Jadvyga
1981.1.25
(Bus daugiau)

DR. JONAS NICIPORCIUKAS
CROSP, 6049

R.Cap.Pacheco Chaves 1206 fone:273-66%
R. Itapeva. 49 - Cj. 35

Rua 15 de Novembro, 244 • 4 in<± • Coaj. 9 • Fone: 37-8958
zrji.ir .

Rašo Jadvyga - Gemma Stanelytė:
I Laiškas. Tikiuosi tas laiškutis pa
sieks Tave. Dėkoju visiems už rūpestį
ir pagalbą, suteiktą ir teikiamą man.Dėl
manęs nepergyvenkite, esu, ačiū Dievui,
sveika ir rami. Mane šiandien vėl atvežė
j Vilniaus kalėjimą, ir tik vagone suži
nojau, kad veš etapu j Sverdlovską. Ka
da bus etapas, nežinau, gal už poros
dienų, o gal už mėnesio. Sužinai tik tą
minutę, kai ateina išvesti. Kai pasieksiu
savo "kurortą", tuojau parašysiu ir la
bai lauksiu laiško. Tačiau, kad Jūs turi
te daug rūpesčių ir reikalų dėl kurių ir
aš pergyvenu. Bet, anot apaštalo "my
lintiems Dievą viskas išeina j gerą" Čia
turiu progos susipažinti su tokiu morali
niu ir dvasiniu skurdu, kokį sunku įsi
vaizduoti, o, nesūsidūrus su tuo akis j
akį, suprasti neįmanoma.Nesiskundžiu
savo dalia, nes ir Kristus buvo priskir
tas prie galvažudžių.
Būkime tvirti, už didžius idealus rei
kia ir didžia kaina mokėti.
Už Jūsų gerumą stengsiuosi atsilygin
ti (bent iš dalies) malda ir auka. Ir pra
šau Jūsų visų - nepamirškite manęs.
Prašau maldos, nes tik čia visa atrama
ir stiprybė.
Nuoširdžiai visus sveikinu. Atleiskite,
kad dėl manęs ir Jums nemažai rūpes
čių, bet tikiuosi, kad tie rūpesčiai suriš
mus stipresniais ryšiais tarpusavyje ir
Dievuje.
Dėkinga Jums visiems

CIRURGIÃO DENTISTA

inventário, Despejo, Desquite, Divorcio,
Processo Crime, Processo Trabalhista, Etc.
.

. . . Naujieji vyrai, Vytautas Skuodis
ir Anastazas Sanulis, jau bemaž apsipra
to mūsų kieme (lageryje - red.) ir su
mūsų žmonėmis. Puikūs, geri abu du.
Pas mus juos atvežė vasario 9 d. V.
Skuodis atvažiavo kiek sloguodamas.
Keletą dienų reikėjo pagulėti mūsų kie
mo stacionare. Dabar jau ant kojų juda,
kruta kaip ir visi. Išmoko gan gerai pirš
tines siūti. O Anastazijus Sanulis ir se
niems siuvėjams nenusileidžia...
... Laiškų daug dingsta. Jūsų nuo 11
to iki 16-to laiško negavau nė vieno. Ir
iki 11-to laiško tik tris tegavau.
... Nuo praėjusių metų gruodžio mėn.
neturiu jokios žinios nei nuo Vinco,nei
nuo Danutės, nei nuo Leono, žodžiu,
nei nuo vieno, kurie anksčiau rašydavo.
Nežinau, kas ten su jais įvyko...

~rr

fone: 288-47 /0
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Nuoširdžiai sveikiname
mielą bendrabrolj, kleboną kun. Juozą Šeškevičių, amžiaus
60'mečio proga, ir linkime sveikatos, ištvermės bei gausios
Viešpaties palaimos nelengvam sielovados darbe.

AUKŠTYN

ŠIRDIS!

Brazilijos Lietuvių Kunigų Vienybė

Kun. Pr. Gavėnas
III. Kalėdos — šventė.

MINTYS
SEKMADIENIO

Kalėdos - Kristaus gimtadienis.
Ir ne tik Jo gimtadienis, o ir naujas
SUSIKAUPIMUI
Jo gimimas. Liturginės apeigos — tai
Kristaus paslapčių sudabartinimas, at
'BUDÉKIT-JIS ATEINA"
kūrimas, išgyvenimas.
Betgi kur Kristus atgims — ar vien
I. "K a I ė d o s... š a m p a n a s__ "
tik bažnyčioj?
Adventas. Kalėdos jau čia pat.
Būtų menkos Kalėdos, jei Jis neatTatai daugiau negu kunigas bažny
gimtų ir manyje. Juk Kristui brangiau
čioj, šiandien skelbia komercinė propa
sia šventovė — aš.
ganda. "Kalėdos — taigi šampanas, eg
Kalėdos — šventė. Tad reikia ir šven
lutė, blizgučiai, dovanos..." Tokiu bū
tiškai nusiteikti:
du Kristaus gimtadienis tapo kita pro
— Naujais rūbais, taip, bet... pirmiau
ga tik komercinei-prekybinei reklamai
sia "apsivilkite iš naujo Viešpačiu Jėzu
ir pasipelnymui. Gi tikroji krikščioniš
mi Kristumi".
kos šventės prasmė pridengta, nustum
Ar nereikės ir man išsiskalbti per
ta j šalj ar net ir visiškai užmiršta. Ir
krikštą gautus Dievo vaiko "marškinė
daugeliui didžiausias rūpestis:
lius" — atnaujinti savyje Dievo malo
Kalėdos. Tai kokią dovaną pirksiu?
nę: išpažintim, komunija?
Ar ir man Kalėdos liks tik išviršiniu
— "Kopkime į Dievo kalną, j šven
prekybiniu rūpesčiu?
tyklą":
Butų perdidelis liūdesys ir dėl manęs
Turiu tapti geresnis, sąmoningesnis
gimusiam Kristui — Atpirkėjui.
krikščionis;
II.'Tai kas pabusti"
turiu pagyvinti savo asmeninį susiti
kimą su Dievu — gilesne asmenine mal
"Supraskite gyvenamąjį metą" da;
šaukia apaštalas Paulius. "Jau laikas
turiu pagyvinti savo bendravimą ir
keltis iš miego... Naktis baigiasi, diena
su kitais, kaip pats Dievas, įsikūnyda
jau čia pat. Todėl meskime šalin tam
mas, įrodė, kad jis nori gyventi su
sos darbus".
"žmonių sūnumis".
Bukim sąmoningi katalikai, o ne
— Ir eiti per gyvenimą ne pakam
kaip apie tikėjimą nieko nenusimanan
piais ir patamsėj, o "Viešpaties šviesoj".
tys pagonys, arsupagonėję krikščionys.
Nepakanka uždegti žvakutę ant Ka
"Elkimės, kaip dera išaušus dienai:
lėdų eglutės, ar kad rr didelę žvakę prie
- kilniai, ne ūžaudami ir girtaudami,
Kūčių stalo. Tai tik simboliai. Tai tik
- ne ištvirkaudami ir paleistuvaudapriminimas, kad aš pats turiu apsišviesmi,
ti, sušvisti viduj.
- ne vaidydamiesi ir pavyduliauda
Man šviesa — Dievo žodis. Turiu pa
mi,
siklausyti, paskaityti, apmąstyti.
- nelepinkite savo kūno, netenkinki
Šviesa — Dievo žodis, kuris turi nu
te jo geidulių".
šviesti mano santykius su kitais:
Taigi, ir aš turiu peržiūrėti savo gyve
artimo meilė,
nimą.
taika, sugyvenimas.
Aš pats turiu būti šviesa, kurią Kris
SKAITYK IR PLATINK
tus įžiebė manyje per krikštą. "Jūs —
"MŪSŲ LIETUVĄ "
pasaulio šviesa".

Tad "supraskite, koks dabar laikas.
Jau išmušė valanda pabusti iš miego...
Dievo karalystė arti."
Dievas arti. O aš — ar arti Dievo?
Ar nei per šias Kalėdas nesiteiksiu
arčiau su juo susitikti? ! Jį pakviesti
"pas save"?

NEŽINOMO KAREIVIO KAPAS
IR ŽUVUSIEMS PAMINKLAS
Kuris buvo bolševikų nugriautos
LENKŲ SPAUDOS ŽINIOMIS.
Krokuvoje rengiamasi minėti 500
metu mirties sukakti palaimintojo
Mykolo Giedraičio. Pastarasis yra
mires 1485 m. Lietuviu Enciklopedija
apie jį rašo, kad kilęs ne iš vyskupo
Merkelio Giedraičio giminės. Buvo
šlubas ir mažo ūgio. Bistricoje įstojo į
atgailos kanauninkus. Krokuvos uni
versitete 1460 m. baigė filosofiją dak
taro laipsniu. Pasižymėjo labai
pamaldžiu gyvenimu, užsidariusiu
vienuoliniu gyvenimu. Pripažintas
palaimintuoju 1544 m. Krokuvoje
dabar įsteigtas kulto reikmeny bei
suvenyru centras “Giedroycianum”.

PIRKITE LIETUVIŠKUS
KALĖDINIUS SVEIKINIMUI
~
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LAPKRIČIO 23-ClOJI
savo kandidatus j Bendruomenės orga
nus: Tarybą, Valdybą ir Revizijos Ko
misiją.

Neužmirškime, kad VIENYBĖJE
GALYBĖ. Burkimės visi j Brazilijos Lie
tuviu Bendruomenę ir ją palaikykime
materialiai ir moraliai. Čia visi kartu ga
lėsime išlaikyti meilę musu Tėvynei, iš
laikyti msisŲ papročius bei tradicijas ir
mūšy kultūrą. Kvieskime j šią organiza
ciją musu jaunimą, kad jie galėtu pažin
ti ir auklėtis musu protėviu ir senelių
dvasioje. Jie yra mūsų Tėvynės ateitis.
° Lietuviais esame mes gimę, lietuviais
turime ir būt". Tegul nepamiršta paver

gėjas, kad kuo didesnė priespauda, tuo
didesnis pasipriešinimas: kaip Tėvynėje,
taip ir užsienyje.
Pasaulio opinija jau yra prieš bet ko
kią vergiją; ir komunizmas, po 60 metų,
vietoj išsvajotojo rojaus, parodė visišką
ubagystę, išskyrus begalinį skaičių ato
minių bombų ir pragariškų mašinų pa
saulio pavergimui.
Tegul ši brangi lapkričio 23-čioji su
teikia mums jėgų ir toliau mylėti pa
vergtą mūsų Tėvynę ir šventai tikėti j
jos Laisvę ir Nepriklausomybę poeto
Maironio žodžiais tariant: "O VIENOK
LIETUVA JUK ATBUS GI KADA,
NEVELTUI JI TIEK IŠKENTĖJO".
GARBĖ IR PADĖKA TĖVYNĖS
SAVANORIAMS KŪRĖJAMS, IŠKO
VOJUSI EMS TĖVYNEI LAISVĘ IR
NEPRIKLAUSOMYBĘ.

Kapit. J. Čiuvinskas
Savanoris Kūrėjas

žemišką kelionę užbaigus
a.a. EDUARDUI MIŠKINIUI,
jo žmonai Soniai Miškinienei ir
dukrai Taniai reiškiame nuošir
džią užuojautą ir kartu liūdime
dėl gero kaimyno mirties.
Salome ir Stepas Narušiai
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TBSYBEIR MITAS APIE TANBKRGO «
1914 ii 1410 m.
(Tęsinys iš praeito numerio)

ANTANAS GAULIA

Šis mūšis yra žinomas kaipo ŽALGIRIO
MŪŠIS, tai reiškia vokiškai GRUNWALD‘as

tik nėra suprantama dėl ko, visame pasauly
išgarsėjęs Tannenbergo vardas yra mūsų isto<i
rijoje pakeistas. Visi istorijos .mokiniai žino,
kąjeiškia Tannenbergas, bet jei paklausti,kas
įvyko Grünwalde, neatsakys, o Žalgirio vardo,

esu tikras, niekas negirdėjo. Jau laikas atitai
syti šią mūsų pačių sau daromą žalą. Nepa
mirškime fakto, jog Ordino kariuomenė išsi
rikiavo tarp Tannenbergo ir Grün waldo, o są
jungininkai prie Laubeno ir Ludwig^dorfo
kaimo, o tikras mūšis vyko link Tannenbergo
o Grunwaldas buvo pasiektas tik bėgančiųjau
sumuštų Kryžiuočių . Tannenbergas,tad yra
tikras to mūšio vardas ir nemėginkime jį keis
ti sulietuvinti; tai darydami nenorom sumaži
nama šio tikro Tannenbergo istorinį ivykį ir
padidiname vertę ano, netikro “Tannenbergo“.
Šiandien teisybė išėjo į šviesą ir viso pasau

lio istorikai atitaiso tą slavų grobuonišką pa
sisavinimą: būtent dviejų lietuvių vedama aliantų kariuomenė, stebuklingai gerai supla
nuotame to amžiaus kare, — nes frontas ėjo
nuo Baltijos Jūros prie Klaipėdos, palei visą
rubežių, tarp Lietuvos ir Prūsijos, siekdamas
Lenkiją,Mozuriją iki Pamario ir, nors Lenki
jos karalius buvo skaitomas kaipo simboliškas
aukščiausias vadas, f aktinai visur pabrėžiama
jog Didysis Kunigaikštis Vytautas, nors nebu
vo karūnuotas, bet jautėsi esąs nemenkesnis
už kitus karūnuotus valdovus, kaipo tikras
Lietuvos Imperatorius, buvo tikras to karo (ir
ne tik Tannenbergo mūšio) laimėtojas, Pačia
me mūšyje Vytautas stojo kaipo Lauko Va
das (Feldmaršalsa) ir vedė visą kautynių eigą,
kol Jogaila stovėjo strateginėj vietoj, apsup
tas 60 riterių, išrinktų tarp ištikimiausiųjųjoirie jį saugojo.
Reikia dar pripažinti, kad kai po keleto va
landų kairysis Ordino sparnas primiausia puolė
lietuvius su 17 vėliavų (pulkų) ir pastūmė juos
atgal, Vytautas sekdamas totorių patirtą tak
tiką prie Vorsklos, pasitraukė, nuduodamas
kad bėga. Kryžiuočių maršalas Wallenrode,ma
nydamas esą lietuviai sumušti, padalino savo
jėgas: 8 vėliavos puolė likusias mūšio lauke lie
tuvius ir smolenskiečius, o 9 vijosi pasitrau
kiančią lietuvių kariuomenę, kur susirikiavo
prie gurguolių ir lanku atsisuko į du sparnus ir
apsupo Kryžiuočius. Čio žuvo penktoji Ordi
no dalis, o lietuviai grįžo i, mūšio lauką, ir su

DU KLAUSIMAI LAIKRAŠČIO SKAITYTOJUI:
1.

AR ATNAUJINOTE ML PRENUMERATĄ ?

2.

AR NETURITE GIMINIŲ - DRAUGŲ, KURIEMS
GALĖTUMĖTE UŽSAKYTI
M.L. ?
*
4

sirikiavę puolė Wallenrode‘s likusias 8 vėlia
vas, kurios iki tol nepralaužė lietuvių ir smolenskiečių linijų. Čia žuvo pats Wallenrode.
bet ne tiktai jis. Prie lietuvių sparno, matyda
mas pralaužtas Wallenrodes eiles, Didysis Or
dino Magistras stojo į kovą ir, reikia pripažin
ti, herojiškai kariavo su savo paskutiniais at
sargos riteriais: buvo kelis kartus sužeistas ir
paskutinį smūgį gavo nuo lietuvio kareivio.
Šio straipsnio tikslas yra parodyti istorijos
mėgėjams, kaip kartais įvykiai kartojasi.Šiuose dviejuose, nepaprastai panašiuose mūšiuo
se- : nors juos skiria virš 500 metų, pasirodė
kad strategų galvos sugeba panašiai suplanuo
ti ir įvykdyti savo planus, kurių pasisekimas
atneša didelius nuopelnus.
Šis garbingas dviejų Gediminaičių sugalvo

tas ir matematiškai įvykdytas karas davė atei
tyje milžinišką pavyzdį karvedžiams. Pulkinin
ko Oskaro Urbono žodžiais, net Napoleonui.
Prie to reikia pridurti, ypatingai Ludendorffb
manevrą, o ypatingai jo mūšio taktiką, ir ne
pasiekė Ulricho von Jungingen‘o padarytų klai
dų.

PAGRINDINIAI ŠALTINIAI
LIETUVIŠKI
Lietuvos Istorija - Iki Vytauto Didžiojo Mirties.
Prof. Zenonas Ivinskis.
Lietuvos Istorija - Lietuvių Amžių Sukury
Dr. V. Daugirdai tė-S ruogienė
Lietuvos Enciklopedija
Tomas XVI
Tomas XXX
Tomas XXXIV
Tomas XXXV
Pirmosios Nepriklausomybės Dešimtmetis.
Dr. J. Purickis
1410 Metų Karas su Kryžiuočiais ir Žalgirio
Mūšis.
Pik. Oskaras Urbonas

PORTUGALIŠKAI - BRAZILIŠKI
Hindenburg
Emil Ludwig
Guilherme II
Emil Ludwig
Ludendorff
D.J. Goospeed
Julho de 1914
Emil Ludwig
O Estado Maior Alemão - Sua História e
Estrutura
Walter Gorlitz
O País do Cavaleiro Branco
Jean Mauclère

ANGLIŠKI
The Battle of Grünwald
Ivan K. Sokolnikov
Vytautas The Great Gran Duke of Lithuania
Dr.Joseph B. Končius

Pasikalbėjimai su Jurgiu Gaulia - dalyvavusiu
Tannenberge.
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Stasys Vancevičius

U ETŲVIU SĄJUNGAI BRAZILIJOJE
SOMĖTU
i tęsinys iš .nueita numerio)

Z BRAZILIJOS LIETUVIU JAUNIMO
SĄJUNGA "VILTIS"
Ši organizacija, Liet. S-gos Brazilijoj
(steigimo metu, veikė Šv. Cecilijos Cho
ro vardu, kurios svarbiausiu tikslu bu
vo aptarnauti lietuvių pamaldas, Šv.
Antano bažnyčioje. Kiek vėliau šis cho
ras pasivadino Dainos-Meno Draugija
"Viltis". Jai priklausė daugiausia lietu
vių jaunimas ir narių dauguma buvo
choristai. Be bažnytinių aptarnavimų
zyViltis" pradėjo plačiau reikštis lietu
viškame kolonijos veikime, rengiant
koncertus, vakarus ir kitokias pramo
gas. "Vilties" choras dalyvaudavo vi
suose Liet. S-gos Brazilijoje viešuose
paminėjimuose ir parengimuose.
• Šios organizacijos veikla labai spar
čiai pradėjo plėstis 1933 metų pra
džioje, tiek, kad kilo reikalas ją iš
pagrindų perorganizuoti. To persior
ganizavimo iniciatoriais buvo: Valeri
jus Godliauskas, Stasys Vancevičius,
Jonas Bratlauskas, mokytoja p-lė Va
liukevičiūtė ir kiti. Tais pačiais metais
Dainos-Meno D-ja pasivadino BRAZI
LIJOS LIETUVIŲ JAUNIMO SĄJUNGA "VILTIS", paruošė ir priėmė nau
jus organizacijos įstatus, pagal kuriuose
buvo numatoma plačiau praplėsti or
ganizacijos veiklą, steigiant skyrius,
be Bom Retiro, dar Mookos ir Vila
Belos rajonuose. Mookos rajone toks
skyrius buvo sudarytas iš, neilgai vei
kusio ir persiorganizavusio lietuvių
jaunimo klubo "Aušra". Kiek vėliau
buvo įsteigtas "Vilties" S-gos skyrius
Vifa Belos rajone..
' "Vilties" S-gos naujų įstatų 2-me
punkte apie jos tikslą taip pasakyta:
"Brazilijos Lietuvių Jaunimo S-ga
"Viltis" yra nepartinė, apolitinė orga
nizacija. Jos tikslas — šviesti, lavinti
ir auklėti lietuvių išeivių jaunimą, do
ros, meno ir lietuvybės dvasioje, ir
palaikyti jame moralės žmoniškumo
ir kultūros principus". "Vilties" S-ga
savo įstatų oficialiai neregistravo ata
tinkamose valdžios įstaigose, bet veda
ma jų pagrindu ir toliau pasiliko Liet.
S-gos Brazilijoje pilnateisiu nariu.
;

JONAS DŽIUGELIS
buvęs Liet. S-gos Brazilijoje pirmininkas ir
steigėjas

Pradžioje organizacijos skyrių steigi
mu ir jos veiklos plėtimu rūpinosi pir
moji Bom Retiro skyriaus valdyba, ku
rią sudarė: pirmininkas — Valerijus Gudliauskas, vice-pirmininkas — J. Stepona
vičius, sekretorius — Stasys Vancevičius,
iždininkas — Jonas Bratkauskas ir ūkio
vedėja — M. Vitulskytė. "Vilties" S-ga,
panašiai kaip ir Sporto S-ga "Lituania",
visuose trijuose skyriuose, turėjo atski
ras valdybas ir Centro Valdybą, kuri bu- vo išrinkta per pirmąjį skyrių atstovų
suvažiavimą. | pirmąją Centro Valdybą
buvo išrinkti: pirmininkas — V. God
liauskas, vice-pirmininkas — P. Sinkevi
čius, sekretorius — St. Vancevičius, iž
dininkas — J. Bratkauskas, v-bos nariai
— V. Milius ir J. Masiulis. Organizacijos
garbės nariais buvo išrinkti Lietuvos
Konsulas Dr. P. Mačiulis ir vėliau, V.
Godliauskas. "Vilties" S-'ga vėliau įsigi
jo labai gražią savo vėliavą ir nuo 1935
m. pradžios iki 1937 m. vasario mėne
sio, su mažomis pertraukomis, leido,lie
tuvių jaunimui skirtą, mėnesinį žurnalą
"Viltis", kurį pradžioje ir pabaigoje re
dagavo St. Vancevičius ir, nekurj laiką
— P. Korsakas ir St. Puišys. Nežinau ko
kiais šaltiniais remdamasis, Rimas Amalviškis, Lietuvių imigracijos Penkiasde
šimtmečio Metraštyje parašė, kad "Vil
ties" žurnalą leido Sporto S-ga "Litua
nia".

HOM&NS

-

(bus daugiau)

MŪSŲ MIRUSIEJI
Lapkričio 7 d. Porto Alegre mirė
EDVARDAS MIŠKINIS. Gimęs 1912
m. Kai ižų kaime, Utenos apskr., per
Urugvajų 1931 m. atvyko Brazilijon.
São Paule dirbo Matarazzo fabrike.Pas
kutiniu metu gyveno Porto Alegre. Bu
vo nuolatinis ML skaitytojas.
Liūdesy paliko žmoną Sonią, dukte
rį Tanią ir kitus gimines Brazilijoj bei
Argentinoj.

ALBERTAS STOCKUS, 56 -metis,
mirėš.m. lapkričio 17 d. 17,30 vai.
plaučių vėžiu Sto. Andrė ligoninėje.
Kilimu Rokiškietis. Iš Lietuvos atvyko
jau po karo, 1947 m. Visą laiką gyve
no Parque das Nações.
Buvo susipratęs lietuvis "ML' skai
tytojas, lietuviškų pamaldų dalyvis.
Amžiną atilsį duok, Albertui, Viešoatie.

U RIMAVICIUS

'ura. HELGA HERING
MEDICA

Jaunimo S-gos "Viltis" klestėjimo
laikotarpyje, nuo 1933 iki 1936 metų
pabaigos, organizacija turėjo tris cho
rus: Bom Retiro, Mokos ir Vila Belos.
Visiems trims chorams, ilgiausi laiką,
vadovavo chorvedys Juozas Stankūnas,
ir kiek trumpesnį laiką — Vaclovas Ka
mantauskas. Visi trys chorai turėjo apie
porą šimtų dainininkų. Organizacijos
veiklos pagrindas buvo ne vien lietuviš
kos dainos menas. Buvo rūpinamasi ir
kitais kultūrinio ir visuomeninio darbo
reikalais, ruošiant paskaitas, koncertus,
vakarus, vaidinimus ir 1.1. Vaidybos sri
tyje daug dirbo gabus režisorius L. Sienevičius, kuris vėliau išvažiavo j Lietu- •
vą. "Vilties" chorai, įvairiomis progo
mis, yra dalyvavę São Paulo miesto ra
diofonuose su lietuviškomis dainomis.
Organizacija ruošdavo daug vakarų, j
kuriuos susirinkdavo daug lietuviško
jaunimo. Bom Retiro "Vilties" skyrius
rengdavo šokių vakarus lietuvių jauni
mui kiekvieną sekmadienį.
1936 metų pabaigoje dėl įvairių in
trigų, kurių autoriai buvo daugiausia
pašaliniai nuo organizacijos asmens,
"Vilties" S-gos veikla tiek pairo, kad iš
jos pasitraukė Mokos ir Vila Belos sky
riai. Organizacijos veikla ėmė kaskart
silpnėti ir, pagaliau, visai sunyko, São
Paulo lietuvių kolonijos nenaudai.

GYDYTOJA

SENHORAS

CIVIL. Inventsrio, Dėmėjo, ete.
TRIBUTÁRIA: I

CRIANÇAS

KALBAMA LIETUVIŠKAI

j

Av. Eulina, 99 • V. Su. Mam dss 8300 às 12 h.
Fone: 265-7590
das 14:00 às iSáJO
Rua Quartim Barbosa, 6 •
B. do Limão

‘

COMERCIAL. Falência, Cobrwa. etc
de Renda. I CM, IPI

Rua Basžo de Igu&pe, 212-4° awts/45 • Liberdade Fone: 279-593 /
Hbídtób dss 9300 às 11áX) e d» 14:00 às 18300
Rua Canagsos Novos, 590- V. Zeüna - Itežršo das 19300 às 21 áO

KALBAMA LIETUVIŠKAI
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viena ranka laikydama brazilišką vėlia
vą, o antroje — lietuviškomis spalvomis
išdailintą sukaktinių vėliavykę. Visų akis traukte traukė ir žavėte žavėjo kiek
vienos puošmenos detalė. Tik daugeliui
neaišku buvo ,kam scenos priešakyje,
prie vienos kolonos, prisegtas kabojo
žalios spalvos audeklėlis, aplinkui apsup
tas lietuviška tautine juosta, kurios vidu
ryje išaustas obalsis "50 Metų". Šitoji
juosta atvežta šj mėnesį Alfonso Popelio
iš Lietuvos ir Helenos Pupelienės pado
vanota Sąjungai šventės proga. Šitoji pa
slaptis išaiškėjo tik programos pradžio

naštai kiek atslūgus ir kenksmingoms
prieš Sąjungą užmačioms pradėjus at
lyžti, nesulaukdamos moralinės visuo
Seniausioji ir dar tebeveikianti lietu
menės paramos ir teisinio pripažinimo,
viu sukurta organizacija šioje šalyje,yra
papūtus gaivinantiems vėjams j Sąjun
Lietuviu Sąjunga Brazilijoje. Juridiniai
gos pastogę, pagyvėjo ir mintys išeiti iš
jos vardas, viešai visose valdžios bei pri
slegiančių rūpesčių ir pasidžiaugti, vi
vatinėse įstaigose, yra vadinamas “Ali
siems drauge, sulaukus pusę šimto me
ança Lituana Brasileira de Beneficência
e Assistência Social". Prieš Sąjungos įsi tuje
(bus daugiau)
Šiais metais buvo išrinkta naujoji Są-'
kūrimą, lietuvių kolonijoje tuomet stei
DĖKOJAME
jungos valdyba, su Aleksandru Bumbliu
gėsi ir veikė visokios lietuvių grupės bei
priešakyje. Senoji, besigrumdama su
sambūriai, įvairiais vardais vadinami Lietuvių Sąjungos - Aliança Valdyba
draugijomis, sąjungomis, komitetais, su tamsiomis "tautietiškomis" jėgomis, pa dėkoja visiems, kas tik bile kuo prisidė
vargo ir išėjo poilsio, tačiau pradėti dar
sivienijimais ir visokiu šventųjų vardais.
jo prie paruošimo įvykdyti tą didelę, vi
Visos tos grupės turėjo savo tikslus. Vie bai nesustojo. Sumažėjus išoriniam spau sos mūsų organizacijos narių svajonę dimui, Sąjungos vadovybė vėl pradėjo
nos jų stengėsi persitvarkyti ir gauti ju
suruošti ir iškilmingai paminėti Auksi
savo jėgas burti saulėto Sąjungos, nau
ridines teises, kad galėtų savo veikimą
nio Jubiliejaus sukaktį. Ypatinga padė
jo penkiasdešimtmečio, pradžiai, išaiš
plėsti lietuviu tarpe, kitos pasyvesnės,
ka tenka musų darbščiosioms sąjungiekinti visuomenei Sąjungos pradinius
neparodžiusios aktyvumo, išnyko, ne
tėms už paruoštą kokteilį: Marytei
tikslus, ypač švietimo srityje ir šių die
pasiekusi!) tikslo, o trečios, dėl "viešo
Bumblienei, Albinai Ambrozevičienei,
nų socialinių ir šalpos darbų plėtimą ne
sios tvarkos drumstimo", buvo privers
Helenai Pupelienei, Anielei Dutkienei,
tik lietuviškoje kolonijoje, bet ir brazi
tos baigti savo gyvenimą. Lietuviu Są
Pranciškai Garškienei, Elenai Augustailų tarpe. Lietuvių Sąjunga Brazilijoje ei
junga Brazilijoje - Aliança, kol įžengė j
tienei, Elenai Pavilonienei, Wilmai Žvinna
ten,
kur
ji
yra
šaukiama,
ji
tiesia
sa

nepertraukiamą ir audringą savo gyve
gelaitei, Albinai Mickevičienei, Izabelei
vo
ranką
tiems,
kas
jos
yra
reikalingi.
nimą, sulaukusi penkiasdešimts metų
Seliokienei, Adelei Gudliauskienei, En
jubiliejinės sukakties, taip pat turėjo pa
Pagaliau, atėjo ir didžiosios šventės
carnação Bumblis ir Verai Tatarūnienei.
keisti veikimo būdą, kuris, prieš tai, ne
diena — Lapkričio mėn. 7 d. Lietuvių
Taip pat didelis ačiū tenka Antanui Aubuvo aiškiai nustatytas ir neturėjo pasto Sąjungos Brazilijoje patalpos, rua Litu
gustaičiui, už meniškai atliktą darbą sa
ânia, pasipuošė auksinio jubiliejaus šven lės dekoravime.
viu gairių. Brazilijos lietuviu visuomeni
nio gyvenimo istoriniai duomenys liudi tės rūbu, sąjungiėčio ir poeto Antano
Lietuvių Sąjungos- Aliança
Augustaičio išdailinimu, šventės nuotai
ja, kad "1930 metais įsteigta Lietuviu
VALDYBA
kai pritaikytu. Virš dviejų šimtų kvies
Savyglobos Sąjunga, o 1931 metais per
tųjų švečių ir narių žvilgsniai žavėjosi
sitvarkė j Lietuvių Sąjungą Brazilijoje."
taip gražiai išpuošta sale: prie sienos iš
- (Penkiasdešimtmetis 1978). Kai kas
ERNESTAS J. PETRAITIS
kabinti, gražiai įrėminti, buvusiųjų pir
mėgina neigti Lietuvių Sąjungai pirme
1981.11.6 dieną ponia Uršulė GAUnybę sulaukus auksinių sukakčių, ta
mininkų paveikslai, su tuo metu buvu
LIENÉ sulaukė 87 metų amž. Tą dieną
čiau daviniai mums liudija visai ką kitą
sių konsulų, — dr. Petru Mačiuliu ir A-’
buvo atlaikytos jos intencija Mišios Šv.
irtoji pirmenybė pripažįstama. Ne vie
leksandru Polišaičiu, — priešakyje, nes
Onos Bažnyčioje. Lapkričio 7 dieną ji
ta ir ne laikas čia dėl to polemizuoti,
jie buvo tada šios Sąjungos kertiniai ak
sukvietė visą GAULIŲ šeimyną pas sa
musu tikslas šiuo momentu pasidžiaug
menys. Ant sienų, jubiliejiniais moty
ve. Atėjo 3 sūnūs, 3 marčios, 6 anūkai,
ti ir pasigerėti Lietuviu Sąjungos Alian
vais piešti iškabinėti plakatai, kaikurių
kurių 3 su savo vyrais, 5 proanūkei ir
ça Jubiliejaus švente, kurioje dalyvavo,
buvusių kunigaikščių paveikslai. Netrū
dar pora draugų. Pasivaišinta, sudainuo
stebėtinai džiuginantis lietuviu skaičius
ko taip pat ir dr. V. Kudirkos atvaizdo,
ta "Ilgiausių Metų" ir palinkėta mielai
— nariu ir svečių — o taip pat ir Sąjun
kaip tų rūmų patrono. O, sufistikuotos
poniai Uršulei dar daug kartų švęsti tą,
šviesos supama, iškilmingiausioje vieto
gos kūrėjų-veteranu, kurie su didele pa
dieną.
je — vidury scenos Anielės Dutkienės
garba buvo susirinkusiųjų sutikti.
Teduoda Dievas jai ir toliau sveika
Jau pereitais metais buvo keliama
padailinta — graži lėlės figura, išsipuo
mintis ir ruošiami planai plačiai ir fskik
šusi tautiniais lietuviškais rūbais, sveiki tos ir jėgų nenuilstamai dirbti Dievo ir
Tėvynės labui.
mingai paminėti Lietuvių Sąjungos gy
no svečius auksinio jubiliejaus proga,
venimą ir jos veiklą penkiasdešimtme
čio proga. Viešai ir plačiai toji mintis
nebuvo išvystyta, nes gyvenimo momen
tas buvo nepalankus, sunki ir vos pake
liama finansinė ir moralinė našta, pačių
mūsų tautiečių užkrauta, slėgė Sąjungerb. Kleboną kun. JUOZĄ ŠEŠKEVIČIŲ jo
gcz vadovus ir organizacijos narius, nes
60 metų sukakties proga, linkėdami sveikatos,
gyventa netikrovėje ir kalbos plačiau
sėkmės ir Viešpaties palaimos.
<g
pasirodyti buvo vengiamos viešai reikšJonas ir Aldona Valavičiai
S?
.1 ''“ai laikotarpis buvo, kada visų min
tys .- pastangos buvo kaupiamos apgin
ti v i, kas sukurta dideliu vargu ir pasišvt rimu 50 metų bėgyje. Spaudimo

SĄJUNGOS - ALIANÇA JUBILIEJUS

iš Rio...

SveikiMame
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KUN. JUOZU! ŠEŠKEVIČIUI
60 METŲ

ANGELINA JUZĖNAS TATARONAS ir
JOSÉ ARMANDO TATARONAS

praneša savo klientams ir bičiuliams, kad

N

E

jau persikėlė j savo naujas ir modernias patalpas:
RUA DAS GIESTAS, N° 1090 - VILA BELĄ
Tel. 274-0352

REVEILLON 81/82
OS JOVENS FAZEM A FESTA E O
CONVITE Ê PARA TODOS.
Daug kuom užsiėmę ir išsiblaškę, bū
tume gal ir nepastebėję, kad V. Zelinos
klebono, kun. Juozo Šeškevičiaus, šių
metŲ gimtadienis yra jau ŠEŠI ASDEŠIMTASIS. Gaila, kad sukaktuvininkas šj
gimtadienį turėjo praleisti ligoninėj.
Kun. Gavėnas sekmadienį norėjo ligonį
aplankyti, bet griežti ligoninės tarnau
tojai jo neįsileido. Taigi sveikinimus tu
rės perduoti jau grįžus namo. ML re
dakcija ir administracija nuoširdžiai
sveikina kun. Juozę Šeškevičių, dosnų
šio savaitraščio rėmėję ir tam tikru lai
ku buvusį jo administratorių. Daug
sėkmingo darbo, vaisingo apaštalavimo,
geros sveikatos ir gausios Dievo palai
mos.

KLEBONAS SVEIKSTA
Klebonas kun. J. Šeškevičius, po
akies operacijos Hospital das Clinicas
ligoninėj, sveiksta; ir, pagal turimas in
formacijas, laikraščiui išeinant, jau bus
namie. Džiaugiamės sėkminga operaci
ja, ir dėkojam Dievui bei gydytojams.

VIEŠNIA IS VILNIAUS
Atvykusi iš Vilniaus lapkričio mėne
sį, Bronė Stankevičiūtė vieši São Paule,
pas p.p. Ambrozevičius. Viešnia turi
progos susipažinti su plačios Brazilijos
grožiu ir gėrybėm.
Linkime viešniai geriausios viešnagės
ir stiprios sveikatos.

O Ano Novose aproxima e com ele
novas expectativas, velhas esperanças
que se renovam em meio aos abraços e
trocas de cumprimentos.
Ano Novo tem que ser isso. Uma
grande festa. Um encontro de amigos
e irmãos que, na troca destes abraços
sejam capazes de levarem uns aos out
ros votos de um novo ano marcado de
grandes realizações e muitas alegrias.
Foi assim que, convidados pelo pa
dre Seskevicius, e com este "Espírito
de Ano Novo" se reuniram alguns jo
vens, representando os grupos Jaunimo
Sąjunga, Rūtelė, Volungė, Skautai e Ateitininkai, para fazer realizar, neste ano o Reveillon 81/82, no Colégio São
Miguel.
Desde então reuniões semanais têm
sido realizadas. Não somente para deci
dir o que vai haver na ceia, ou como o
salão vai ser decorado e iluminado, ou
como serão os arranjos sobre as mesas,
quais as bebidas a serem servidas - co
mo o champagne que, certamente, não
vai faltar — ou qual seria o melhor re
pertório de músicas que o Conjunto
Renascença vai apresentar.
Surgiu também uma nova preocupa
ção: a de tornar a Grande Festa da Pas
sagem do Ano em algo de inesquecível,
alegre e descontraído, em meio a jogos
e brincadeiras.

É isso mesmo. Jogos de Salão, brin
cadeiras que possam promover uma
maior integração entre todos os convi
dados.
O trabalho ė grande e compensador.
Desde a distribuição e venda de convi
tes à realização da grande festa. Mas,
como que movidos de um grande entu
siasmo, a comissão promete muito su
cesso, ainda mais porque tem encontra
do interesse, boa vontade dos integran
tes dos grupos para participar e colabo
rar.
Mas este sucesso não fica na organi
zação. Ele depende muito e principal
mente da presença de todos. Assim re
forçamos o nosso convite. Esperamos
que, nessa noite, possamos nos embe
bedar de muita alegria, força e vigor,
para que durante o ano de 1982 possa
mos dar continuidade ao trabalho que
vem sendo realizado junto à.nossa Co
lônia, aprimorá-lo e, o que é màis im
portante difundir ainda mais a rica cul
tura lituana que herdamos de nossos
pais.

BAZARAS
VILAZELINOJ
28- 29 LAPKRIČIO
Ruošia ir kviečia visus
Lietuvių Katalikių Moterų
Draugija
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LITUANIKOS Valdyba ir sklypininkai sveikina

BLB-nės POSĖDIS
Yra šaukiamas Brazilijos Lietuvių
Bendruomenės Tarybos rr Valdybos po
sėdis šio men. 26 dieną 20 vai. Posėdis
bus Rua Juatindiba, 28, Mookoj.

kun. Juozą Šeškevičių jo 60 metų sukaktuvėse ir linki greito
pagijimo bei stiprios sveikatos, kad ilgiausiai galėtų tarnauti Dievui ir Tė
vynei bei Lituanikos darbuose.
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Guarda Chuvas de todos os tipos, para homens, senhoras e crianças.
Mini-sombrinhas. tipo Italiano e Alemão.

Vicente Vitor Banys Ltda.
Rua Coelho BarradasJ04 • V. Prudente • Fone: 274-0677
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Res.: 2744886

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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LIETUVOS NACIONALINĖ
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKA

LIETUVA
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SPAUDOS VAJUS
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ANGELINA IR JUOZAS ARMANDO

EIKIME f DIDŽIĄJĄ SPAUDOS
TALKĄ.
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Jiems širdinga padėka ir geriausi linkėjimai
ML administracija

Manau, kad jau visi "MŪSŲ LIETU
VOS* skaitytojai bus skaitę praeitame
numeryje tilpusj Redakcijos ir Adminis
tracijos straipsnj "MŪSŲ LIETUVIŠ
KOS SPAUDOS REIKALAI". Straipsnis, lyg ir atsišaukimas, yra tikrai vertas
ypatingo DĖMESIO ne tik šio laikraščio skaitytojų, bet ir VISOS BRAZILI
JOS LIETUVIŲ KOLONIJOS.
"M.L." nors ir kuklus laikraštis, bet
jis yra tikrai lietuvių gyvenimo veidro
dis. Niekam nereikia /rodinėti lietuviš
ko laikraščio reikalingumo išeivių gyve
nimą Jis kiekvieną savaitę yra laukia
mas svečias lietuviškose šeimose. Turi
me tik džiaugtis, kad dar pajėgiame kas
savaitę išleisti tokj laikraštį. Argentinos
lietuvių kolonija, kuri yra senesnė už
mūsiškę, šiuo metu turi du laikraščius.
"Laikas" išeina kartą į mėnesį, o
"Argentinos Lietuvių Bal
sas", po kelių mėnesių pertraukos dėl
jo leidėjo P. Ožinsko ligos, vėl pradėjo
išeiti vos kartą j mėnesį.
Iš aukščiau paminėto straipsnio aiš
kiai matyti, kad ir "M.L." pergyvena
sunkias dienas. Nepaprastai pabrango
pašto tarifas. Vien pašto išlaidų susida
ro arti 30.000,00 kruzeirų į mėnesį. O
kur popieris, spausdinimas, surinkimas
ir įvairios kitokios išlaidos? Dar neiš
mokėta didelė dalis skolos už spausdi
namąją mašiną.
Norint išbristi iŠ tos sunkios ekono-

tins siūki.
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minės padėties, laikraščio leidimui tęsti
reikalinga organizuoti didelę taikę, suburiant j ję visas musų kolonijos gyvas
pajėgas. Tai yra ne vieno, nei kelių pasi
šventusių tautiečių darbas. | spaudos
talką reikia eiti visiems susipratusiems
lietuviams, kurie supranta ir vertina
laikraščio reikšmę lietuviškoje veikloje.
Lietuvių kunigų saleziečių prašomas ir
aš prie šios talkos noriu savo "trigrašį"
pridėti. Praeityje ir man nemažai teko
dirbti lietuviškoje spaudoje. Šiandien
tas darbas, amžiaus metams slegiant pe
čius, jau nėra toks našus, kaip kadaise,
jaunystei žydint Bet sakoma, kad žmo
gui reikia dirbti ir judėti, kol jėgos lei
džia, nes ir senatvėje darbas esąs geri
gyvenimo vaistai. Todėl nesitolinkime
nuo lietuviškos veiklos, neužsidarykime
siaurame egoizmo ir apsileidimo keva
le. Ieškokime būdų ir priemonių, ne
tik ir ateityje, išlaikyti lietuvišką laik
raštį, bet jį įvairiais būdais stiprinti ir
tobulinti. "M. L". Redakcija ir Adminis
tracija, skelbdama spaudos vajų, patie
kia gerai apgalvotą planą ir programą
to vajaus pravedimui. Jei visą tai pasi
seks sėkmingai pravesti, be abejo, laik
raščio ekonominė būklė turės pagerėti
'ir nebus pavojaus "M. L", sustoti ėjus.
Čia kaip tik ir reikalinga visų mūsų
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skaitytojų talka ir bendras darbas. Tik
bendromis jėgomis, išvien sėkmingai,
ir nenuilstamai dirbdami, ir toliau turė
sime savo lietuvišką kad ir kuklų, laikraštj, nušviečiantį mūsų kolonijos gyve
nimo tikrąjį vaizdą. Tad, eikime visi,
kas kuo gali, j lietuviškos spaudos tal
ką. To iš mūsų laukia pavergtoji Lietu
va Tėvynė, to iš mūsų visų tikisi Brazili
jos lietuvių kolonija.

DĖMES! O!
Šiais laikais visi vartoja čekius apmo
kėti sąskaitom. Mūsų Lietuvos prenume
ratą apmokėti nereikia toli važiuoti: už
tenka išrašyti čekį FRANCESCO GA
VENAS vardu ir pasiųsti paštu.
MŪSŲ LIETUVOS BĖDOS
Praeitą savaitę ML spausdinimas pa
vėlavo, nes buvo sugedusi matricoms
daryti mašina. Daug buvo vargta, kol
buvo pakeista sugedusi dalis, bet dar
liūdniau, kai reikėjo užmokėti
Cr$.85.000,00 (aštuoniasdešimt penkis
tūkstančius). Yra tikrai ko nusivilti: da
rom vajus, renkam aukas visokiais bū
dais, o paskui reik vėl viską pradėti iš
pradžios. Spaudos darbas yra tikrai ne
pelningas ir ne dėkingas.
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