
Laisvieji Lietuviai Pasirodė 
EXPO 67

Tryliktoji Kanados Lietuvių 
Diena Montrealyje pradėta 
Švęsti rugsėjo 2 3 dienomis 
pakilioje nuotaikoje, išeinant 
į pasaulį su šūkiu: «Laisvė 
Lietuvai, ištikimybė jos ko
vai!»
' 1 vai. p.p. tūkstąntinė minia 
rinkosi į Band Shell F, kur 
turėjo įvykti tautinių šokių 
grupių, chorų ir tautinių šo
kių orkestro pasirodymas. Vie 
ta labai netoli pag indinio įė
jimo, tarp Irano, Austrijos, 
Šveicarijos ir Belgijos pavil
jonų. Pasaulinės parodos lan
kytojai, susižavėję mūsų šo
kėjų, besirenkančių prie pa
sirodymo vietos, spalvingais 
rūbais, būriais traukė pasi
žiūrėti iemviškos programos. 
Todėl nenuostabu, kad apie 
porą tūkstančių vietų turinčią 
patalpą užpildė publika gero
kai prieš pasirodymą, o pro
gramai prasidėjus, visi įėji
mai ir praėjimai buvo taip 
Užplūsti žiūrovų, kad negali
ma buvo nė jėga prasispaus- 
ti. O daugelis, ypač jaunimas, 
Sėdėjo ant grindų ar kur ki
tur tarp eilių.

Tai buvo laisvųjų lietuvių 
pasirodymas ir vienintelis leis 
tas lietuviams pasirodyti Ex
po 67 ribose — viešai ir kitą 
dieną vakare pakartojant.

Programa prasidėjo vėliau. 
Jau to mūsų lėtumo neturėtų 
būti vykdant programas, ypač 
kai dar susiduriama su kita
taučiais.

□r. iijua Gražytė, atidary
dama pasirodymą, pristatė šo 
kių grupes, Aušros Vartų pa
rapijos chorą ir tautinių šo
kių orkestrą. Ir toliau ji va
dovavo lietuvių ir prancūzų 
kalbomis. Aušros Vartų para
pijos choras, kuriam diriga
vo M me M. Roeh, sugiedojo 
Kanados himną «O Canada» 
ir J. Gudavičius «Kur giria 
žaliuoja». J. Žilevičiaus <La s 
vės daina» ir A. Vanagaičio 
«Vėjužėlis». s

Šokių grupės, kurios suva
žiavo ne tik iš Kanados, bet 
ir JAV-bių, pašoko audėjėlę 
ir malūną. Entuziastingam pu 
blikos pritarimui šoko Chica- 
gos tautinių šokių ansamblis 
Grandis, Hamiltono Gyvata- 
ras, Londono Jaunimo meno 
ansamblis Baltija, Mcntrealio 
Skautų vyčių, Toronto «Ginta 
ras» ir Waterbury «Sūduva».

Londono Baltija vyriškiai 
stipriai išpildė oželį. Tauti
niams šokiams grojo orkes

tras, o vadovavo Z. Lapinas.
Aušros Vartų parapijos cho 

ras sudainavo Moiuš, motuše 
Korteliai sulojo ir Malda už 
tėvynę. Atbodo, lyg chorui 
pris ’go kiek moteriškų balsų. 
Galėjo būti kiek stiprėlesnis, 
ypač kai tokiose patalpose 
dainuojama, kur pusiau atvi
rame ore. iaipgi galėjo būti 
ne pro šalį kiek stipresnis ir 
orkestras.

Su tikrom medinėm klum
pėm išbėgusi Chicagos Gran
dis, nutrinkseno klumpakojį, 
Hamiltono Gyvataras subtilia 
nuteikė į publiką savo Sadu
te, o abu šokių ansambliai 
kartu sušoko Landytinį

Chorui pritariant solo sūdai 
navo Ūdrio dainą iš operos 
Pilėnai, A. Keblys. Dramatiš
kai «Laisvės» šaukėsi visas 
Aušros Vartų parapijos cho
ras.

Po Hamiltono Gyvataro ir 
Toronto Gintaro išpildyto Aš- 
tuonyčio, maloniai publiką nu 
teikė sušokti Subatėlė ir Kai 
velis visų šokių grupių, paly
dint Aušros «Vartų parapijos 
chorui ir Tautinių šokių or
kestrui.

Masinis šokėjų išsibarsty
mas nuo scenos į puscenę, bu 
vo labai gyvai sutiktas publi
kos ir sudarė žavų vaizdą.

Visas pasirodymas baigtas 
spontanišku Lietuvos himnu. 
Gal netoliese plevėsuojanti pa 
vergtos Lietuvos vėliava ir po 
litrukų saugomi lietuviai pri
minė ne vienam apie moder
niuosius žudikus, ginklais eta 
tančius geležines sienas tarp 
brolių.

Pasirodyme dalydavo gar
bės svečiai: Vliko pirm. dr. J. 
K. Valiūnas, Alto piim. inž- 
A. J. Rudis su ponia, KlB 
krašto valdybos pirm. A. Rin- 
kūnas, Balio pirm, kun. V 
Martinkus ir kiti.

Buvo laikai, kai Pasaulinė
je tarptautinėje parodoje ple
vėsavo laisvai nepriklauso
mos Lietuvos vėliava. Per di
delį pasiryžimą, laisvų lietu
vių dedamas pastangas pa
siekti pavergtą broli ir sese
rį, per anų pasiaukojusių ir 
daugelio nekaltai pralietą 
kraują ir visų lietuvių ištver
mę, mažoji pavergtoji moti
nėlė Lietuva išvys dieną, kai 
ir jos vėliava plevėsuos gar
bingai tarp laisvų tautų.

St. S.

Tūkstantasis Numeris
P. Ragažinskas

Mažai kas pastebbėjo, kaj 
šis «ML» nr. yra tūkstantasis.

Lietuviško laikraščio gyve
nime, ypač išeivijoie, yra svar 
bus faktas, žinant ekonominių 
ir kultūrinių sąlygų sunkumą.

Ar «ML» pateisino savo pej* 
dvidešimts metų egzistenciją, 
ar ne, tegali atsakyti jos skai 
tytojai. Leidėjai, redaktoriai 
jaučia kad ji techniškai irtu 
rinio atžvilgiu nėra tokia ko
kios pageidautume. Norėtume 
«ML* matyti gražesnę ir įdo
mesnę. Bet tam reikalinga 
daug daugiau pinigo, negu 
jos skaitytojai ir rėmėjai su
telkia ir didesnio bei pasto
vesnio bendradarbių kolek
tyvo.

Lietuviška spauda yra būti
na turėti, nors ir su nema
žais trūkumais, ues ji duoda 
tokių žinių iš laisvo pasaulio 
ir pavergtos Lietuvos gyveni
mo, kokių jokiame vietiniame 
laikrašty nerasime. Ji yra 
veidrodis lietuvių visuomeni
nio ir kultūrinio veikimo, ko
vų už Lietuvos išlaisvinimą 
kursiytoja.

«ML» leidimas buvo paties 
gyvenimo aplinkybių iššauk
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LIETUVIŲ BENDRUOMENĖ ORGANIZACINIO KOMI
TETO ARTIMIAUSIAS POSĖDIS ĮVYKS SEKMADIENI, SPA
LIO MÉN. 8 DIENA, MOOKOJE, Rua Lituania, 67, lygiai 15 
valandą.

Diėnotvarkėje;
1. Rinkimų komisijos pranešimai apie rinkėjų registra

cijos bei kandidatų į Tarybą parinkimo eiga.
2. įvairiems rajonams rinkiminių komisijų sudarymas;
3. linkimų datos aptarimas;
4. Sumanymai, k'ausimai ir tt.
Prašomi dalyvauti visi LB organizavimo komiteto na 

riai, rajonų atstovai ir reg stratoriai.
Inž. Zenonas Bačelis

Pirmininkas

Tūkstantojo «Mūsų Lietuvos» numerio garbės leidėjas 
yra ŠV. VARDO JUOZAPO VYRŲ BROLIJA, kurios energin
gą valdybą, surengusią čia aprašomąjį spaudos balių, regi
me šitame paveiksle.

Š*ai garbingieji «Mūsų Lietuvos» kūrėjai ir leidėjai, kaip 
jie atrodė pirmam numeriui išeinant.

Iš kairės dešinėn; Juozas Matelionis, Motiejus Tamaliū 
nas, prel. Pijus Ragažinskas ir Bronius Šukevičius.

tas. Brazilijos lietuvių visuo
menė, kurios didelė dauguma 
yra katalikai, negalėjo pasi
tikti be savo spaudos. Tuo 
metu ėjęs laikraštis nepaten
kino katalikų reikalavimų, ne 
turėjo aiškios ideologinės li
nijos,

«Ml» yra «Šviesos», ėjusios 
prieš antrą pasaulinį karą 
įpėdinė. Karui prasidėjus, Bra
zilijoje svetimšalių spau a bu 
vo uždaryta. Taigi ir Šviesa» 
užgeso. Ir no Karo vėl pradė
tas leisti katalikiškos orienta
cijos laikraštis, bevek tie pa
tys žmonės, kurie rūpinosi 
«Šviesos» leidimu, nutarė nau 
ją laikraštį «Mūsų Lie
tuvą».

Tolimesnė laikraščio atei
tis yra lietuviškos visuome
nės, ypač jaunesnės kartos 
rankose. Ji yra lietuvybės li
kimo barometras. Kol bus lie 
tuvių, tol bus lietuviška spau 
da reikalinga. Ji yra mūsų 
tau inės gyvybės ženklas, ir 
kovos už lietuviškus idealus 
įrankis.

TAI BUVO BALIUS!
Jau kelinti metai šv. Juozą 

p • Vyrų Brolija rengia spau
dos bičiulių balių Muokoje 
«Mūsų Lietuvai» paremti.Kiek 
vieną kartą dalyvavusieji bu
vo patenkinti. Šiemet daug 
kas pasakė, jog balius buvo 
savo nuotaika už visus anks
tyvesnius malonesnis ir ge
resnis.

Balių pradėjo Tėvų Jėzuitų 
vyresnysis kun. Leonas Zarem 
ba, S. J. trumpučiu žodeliu 
pasveikindamas susirinkusius, 
padėkodamas rengėjams, šei
mininkėms ir patarnautojoms 
bei atsilankiusiems. Tada la
bai gražia tai proga specia
liai sukurta invokacija — mal 
da palaimino stalus.

įvairūs bei gausūs valgiai 
ir gėrimai lenkė stalus, žadi
no apetitą. Žmonės viskuo 
naudojosi kultūringa: ir blai
viai. įsiviešpatavo itin links
ma nuoširdi nuotaika, kurią 
netikėtai labiau pagyvino už- 
gesu i elektros šviesa ir atsj 
radusios ant stalų žvakės,

Meninėje dalyje «Aušros» 
choro pirmininkas Jonas Ba. 
jorynas su savo nariais pp 
Mirna ir Regina Braslauskai- 
tėmis bei pp Lionginu Gaiga
lu ir Pijum Butrimavičiu jau
triai paskaitė dr Vinco Ku
dirkos spaudos draudimo lai
kų sudramatintą apsakymą 
«Rožiukė ir Martinukas». Trys 
broliai Ralickai bei Vladas 
Jurgutis padainavo keturiais 
balsais ketvertą dainų. Publi
ka visiems karštai plojo.

Lietuviški parengimai nega
li apsieiti be eLės kalbų. Tat 
ir čia to stiliaus laikytasi. Vy 
rų Brolijos vardu Juozas iv» 
telionis padėkojo atsilankiu
siems spaudos rėmėjams ir vi 
siems talkininkams balių ren
giant. Kapitonas Juozas Čiu- 
vinskas jautriai paminėjo lie
tuvių spaudos sunkų kelią. Jo 
Prakilnybė prelatas Pijus Ra
gažinskas nušvietė lietuvių 
spaudos sunkumus Brazilijo
je. Plačiau jis palietė ML ei
tą kelią ir jos vargus. Dėkojo 
spaudos baliaus dalyviams už 
paramą praeityje bei ragino 
tdiau visomis jėgomis palai
kyti mūsų savaitraštį. «Jame 
randame tokių žinių, kokių 
neduoda ir neouos mums nė 
vienas kitomis kalbomis einąs 
laikraštis», pasakė Prelatas. 
Ir užbaigė pasakydamas kad 
netekti ML būtų aiškus mūsų

(pabaiga 6 pusi.)

Lietuvos nacionalinė j 
M.Mažvydo biblioteka!
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2 pusi

VILNIUS., LIETUVA.

d. Tą straipsnį ištisai per- 
spaudiname iš Montrealyje 
leidžiamos «Nepriklausomos 
Lietuvos» savaitraščio.

Viena iš dabartinio pasau
lio ironijų yra ta, kad Lietu
vai ir kitiems sovietų bloko 
kraštams neduodama nepri
klausomybė ir neleidžiama da

Kanados lietuviai 
rodo...

Lietuviai, nesigėdinkim ko 
plačiausiai rodytis savo kul
tūriniais sugebėjimais. Tokia 
buvo viena iš pagrindinių Vii 
ko pirmininko dr. J. K. Va
liūno minčių, pasakytų jukai 
boję Montreal.o universiteto 
salėje, Kanados Lietuvių Die
nos iškilmėse.

Tokj paskatinimą ištarti, sa 
ko Visko pirmininkas, šį kar 
tą stipriai padrąsino puikiai 
pateiktas Kanados Lietuvių 
p eaos turinys. Dedant pas
tangas padėti Lietuvai atgau
ti laisvę, mums nepaprastai 
svarbu dažniau ir plačiau 
Skleisti gerą įspūdį apie sa
ve, tuo pačiu ir apskriti 
apie lietuvių tautą. Kanados 
Lietuvių Diena buvo vienas 
iš gerųjų pavyzdžių, kaip Ui 
darytina.

Vliko pirmininkas ta proga 
nurodė ir kitą Lietuvos lais
vės ^kovoje svarbų ginklą: 
Stenkimės būti «akalemikų 
tauta», tai yra, dėkime visas 
pastangas, kad mūsų jaunoji 
kartą ištisa būtų išėjusi aukš 
tąjį mokslą. Jei mošų, paly
ginti, nedaug tepriskaičiuoja- 
ma, tai kaip tik todėl ir svar 
bu, kad jaunoji karta iškiltų 
ne tik lietuviškai susipratusi, 
bet ir kiek tik įmanoma ge
riau išsimokslinusi,

Rugsėjo 17 d. Vliko pirmi
ninkas dalyvaus ir kalbės Bos 
tono Lietuvių Bendruomenės 
rengiamame Tautos Šventės 
minėjime.

(ELTA)

Visi uz viena, vienas 
uz visus

Lietuvos laisvės kova visuo 
tinė. Todėl tam reikal ii jun
giamos visos mūsų jėgos ir 
resursai, pabrėžė prel. J. 
Balkūnas Clevelande, rugsėjo 
2 3 d. ten vykusiame Pašau 
lio Lietuvių Gydytojų Sąjun
gos suvažiavime, kur dalyva 

* vo kaip Vliko atstovas.
Savo kalboje prel. Balkū

nas kruopščiai priminė Vy
riausio Lietuvos Išlaisvinimo 
Komiteto — Vliko — susikū
rimo aplinkybes ir vėliau ja
me įvykusius struktūrinius pa 
sikeitimus. Apžvalgos išvado
je pabrėžė, kad Vilkas, nepai 
sant tų ar kitų pakitimų, kaip 
institucija išliko ir tebėra 
tas pats: rezistuoj inčios tau
tos sukurta.-, jos priekyje 
stovėjęs, jos varou kalbėjęs 
ir dabar tebeveikiąs tam pa
čiam tikslui Lietuvos lais
vės labui.

Dabar, Lietuvos laisvės at
kūrimo 50 metų sukakties iš
vakarėse, — kalbėjo prelatas 
Balkūnas, - Vilkas ir vėl 
ėmėsi iniciatyvos sujungti vi
sas gyvąsias jėgas sukakčiai 
paminėti.

«Pries Apšepusia Mask 
va Lietuviai Tikrai

Spindi»
Šitaip užvardijo savo repor

terio Aarono R. EinBranko re 
portažą Toronto dienraštis 
THE TELEGRAM, liepos 24

MUSV KETUVA

lyvauti Jungtinėse Tautose.
Savo laikraštį a stovauda- 

mas Jungtinėse Tautose pas
tebėdavau, kad jų pareigūnai 
ir diplomatai pasijusdavo la
bai nesmagiai, kai kas nors 
pasisakydavo už laisvę pa
vergtoms rytų Europos tau
toms. Afrikos ir Azijos klausi 
mas tai būdavo tvarkoj pa
maldiems JT asntikolodistams, 
tačiau tautos kaip lietuviai, 
nelabai domindavo š ą pasau
linę organizaciją.

KAS KALTAS?
Šiaip negalima Jungt. Tau

tų perdaug kaltinti už jų dvi 
gubą mastą Lietuvos, Estijos 
ir Latvijos atžvilgiu. Baltų 
tautos jabar neatšaukiamai 
yra sovietų imperijos dalimi,

aleksas Kalinauskas
Advokatas

atlieka visus teisinio pobūdžio darbus, kaip įvairių 
bylų vedimas, inventarijų sudarymas, deskitis. doku
mentų atitaisymas nuomininkų išmetimas ir kiti darbai.

Rezidencija.
K. Joaquim Piza. 204 

Tel 31 2548

JAKUTIS & LAPIENIS LTDA-
RUA COSTA BARROS, 352

TEL. 63-3285 — VILA ALPINA
Turi įvairiausių statybos medžiagų, geležinių daik

tų, indų bei daibo įrankių.
Lietuviai pirkim pas lietuvius I

ne Jungt. Tautų bet didžiųjų 
rytų-vakarų jėgų bei dvigu
bos geografinės ir istorines 
tragedijos dėka.

Turi seną kultūrą, išdidūs 
ir darbštūs lietuviai 18 amž. 
buvo praryti caristinės rusų 
imperijos. Nepriklausomybė 
atėjo tik pirmojo pas. karo 
pasėkoje, kai rusų imperija 
pradėjo braškėti atakuojama 
vokiečiu invazijos ir bolševi
kų revoliucijos.

Nors bolševikai greit atga
vo didžiumą caro imperijos,
bet Lietuva, Latvija ir Estija 
išlaikė savo laisvę iki 1940 
metų.

kaip užgriebė

Sovietams pavyko pasigrob
ti Baltijos valstybes tiktai Stą 
linui susitarus su Hitleriu, ir 
jie tas respublikas pavertė so 
cialistinėmis. 1941 m. Liėtuvą 
«išlaisvino* naciai, o 1945 m. 
vėl iš naujo «išlaisvino* sovie 
tai. jėga ją grąžindami į savo 
prieglobstį.

PARDAVIMAS
Nors techniškai Vakarų »als 

tybės dar nepripažįsta Lietu-

Raštinė:
15 de Novembro. 244 
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1967 m rugsėjo 29
vos įjungimo į Sov. Sąjunga' 
ši vakariečių politika, betgi, 
yra veidmaininga. Kaip Lietu 
vos laisvė buvo pasmaugta 
Hitlerio ir Stalino susitarimu, 
taip Stalino-Roosevelto-Chur- 
chiHo sąjunga nusprendė, jog 
Lietuva nebebus nepriklau
soma.

Už bolševikų bendradarbia
vimą prieš bendrą priešą na
cius, Jaltoje ir kitur tylomis 
buvo parduota Lietuva ir ki
tos baltų respublikos.

IR VlSTIEK SKIRIASI

Nežiūrint, kad Lietuva yra 
paversta sovietų imperijos da 
limi, skirtumas tarp sostinės 
Vilniaus ir Maskvos yra ste
binantis. Lietuvoje, Vilniuje 
žmones yra geriau apsirėdę 
ir pavalgę. Čia veikia net ka 
baretas. Čia taipgi n až au 
baubinamasi Raudonojo Prie
vaizdo, negu Maskvoje. Trum
pai — Lietuva, tai vakarai- 
Net ir rusai žiūri į lietuvius 
kaip į «vakariečius», todėl aiš 
ku, kodėl taip daug jų nori 
čia apsigyventi.

KODĖL LIETUVIAMS 
SEKASI

Didžiuma Lietuvos sėkmin
gumo, atrodo, priklauso lietu
vių sugebėjimo atsispirti prieš 
jiems rusų primestą politinę- 
ekonominę sistemą. Kaip ir 
kitose sovietų tautose, bet ir 
komunistu partija Lietuvoje 
kartais užima tau inę liniją 
prieš rusų primityviškumą, ta 
čiau atsargiai ir nejučiomis.

Y čA iK BAIMĖS
•»

Betgi Vilniuje ir visoje Lie 
tuvoje tebėra baimės. Bijo
ma, kad nesugrįžtų 40-50 me
lų stalinistinė priespauda. Sta 
linui valdant, tūkstančiai lie
tuvių buvo išvežti į Sibirą, 
kaikurie negrįžtamai.

Bijoma, kad Lietuva nebū
tų ekonomiškai ir kultūriškai 
rusų suvirškinta. Man susida-

(pabaiga 5 pusi.)

Šviesos Šešėliai Tamsoje 
FALJETONAS 

JERONIMAS IGNATOMS
(tęsinys)

— Aš pirma atėjau, ir man 
priklauso 2.0u0 dolerių! spie 
gia viena iš ponių, ir visos 
vėl to paties reikalauja.

— Sakyk, kas man daryti?
— beviltiškai išskečia rankas 
į mane šeimininkė.

— Yra išeitis —• pagalvo
jau vienas pats sau.

— Sakyk, tu gi man pata
rei paskelbti spaudoje. O da
bar patsai matai, kas įvyko!
— neatstoja šeimininkė.

—• Palaukite. Dar pažiūrė
sime, katras iš jų yra tikra
sis Snukis — pasakau po
nioms ir išskubti į savo butą 
apačion. Prisiminiau vieną is
toriją su Snukiu, kurios nie
kuomet nebūčiau sakęs šei 
mininkei. Dabar gi gyvas rei
kalas. Tegu supras kas buvo 
anuo metu.

Jau kaip minėjau, Snukis 

mėgdavo pasistiebti ant ma
no lango ir pasižiūrėti į ma
no kambarį, ir kiek jis man 
marškinių išpeckio avo pur
vinomis kojomis! Kai tik bū
davo aš padžiaunu prieš sau
lę marškinius, ar rankšluostį, 
— žiūrėk, Snukis jau ir stovi 
ant jų. Ir taip jis mane įšir- 
dindavo, jog buvau privers
tas griebtis šuniškos priemo
nės. Girdėjau žmones pasa
kojant, kad šunes kažkodėl 
labai nemėgsta terpentino. Nu 
sjpirkau visą butelį terpenti
no ir čia pat palangėje pasi
dėjau. Laukiau progos. Pa
džioviau kartą marškinius ir 
laukiu pilna stikine terpenti
no, Kaip ir buvo laukta, tuo
jau Snukis laiptais nusirito ir 
kyšt nosį pro langą į mano 
kambarį. Aš taip visą stikli
nę jam į snukį, O Dievulėliau 
tu mano! Kad Snukis šoksi 
Tik pacypt, pacypt ir tiesiai 

j šeimininkės miegamąjį. Pa
lindo po antklode, ir cypia, 
staugia ir verkia, ir nosį tri- 
į paklodę, pagalvę ar į čiuži
nį. Seimininkė šaukėsi paga1 
bos. Aš ją raminu, kad grei
tai viskas praeis, bet tikros 
tiesos apie terpentiną jai ne
sakau. O kurgi tie susnos 
bėgs, patrynus terpentinu, 
kad ir iš užpakalio!

Pasiimu terpentino butelu
ką ir grįžtu. Liepiu sustoti vi 
soms su šunimis į eilę, o še - 
mimnkę paprašau atidaryti 
duris. Brūkšteliu terpentinu 
vienam šuneliui pauodegiu, ir 
tas kad šoks! Čypdamas tik 
ai$bį' aijai ir tiesiai pro du- 
ris laukan. Nusirita laiptais ir 
į gatvę, ir tu jo nesulaikysi 
(r taip visi šunes iš eilės, Ir 
nevienas šunelis nebėgo į 
šeimininkės lovą pasislėpti 
po paklode. Tokiu būdu klap
simas lengvai išsisprendė. Čią 
nė vieno tikrojo Snukio ne
buvo.

— Tai dar pamatysime — 
visos poniutės išspraginusios 
akis, išsinešdino. Likome vė 

vieni du su šeimininke.
— Tai taip Snukio ir nė

ra? - girdžiu jos aimaną
— Nėra! - atsakau, ir ji 

dabar suprato ano meto isto
riją su Snukiu, kaip jis varta 
liojosi staugdamas josios lo
voje.

Čia istorija būtų baigta, jei 
ne dar vienas nuotykis.

Kitą dieną mane iškviečia 
dienraščio redaktorius.

— Aš tau sakiau, kad ne- 
keisk antraštėsI O dabar pra--■ 
šati! Eik ir aiškinkis! — suti
kęs mane redaktorius, apipy-; 
lė karštu dušu, Jis toks keis
tai nervingas. Lyg jį kas pul
tų, bet ne mane.

— Aš nieko blogo nema
tau, — ieškau žodžių, už ku
rių galėčiau pasislėpti. • i

— Nieko blogo! Manai yra 
malonu, kai tau į redakciją 
ateina dešimts šunų, lygiai 
tiek pat ponių ir jų advokatų!

— Sūnų!?
— Taip, taip. Pamatysi.
Ir jis mane įveda į redak

cijos kolektyvo kambarį. Ten 
susirinkę smalsuoliai, kritikai 

korespondentai, r-.šro žinovai* 
O kitame pasienyje vi os tos 
pačios ponios su šunimis išsi
rikiavusios ir dar advokatus 
atsive usios.

— Čia tri kas? - sušukau.
Šunes pamatę mane, tik 

pastryk aijai, aijai ir neria 
pro langą. Laimei langas at
viras buvo. Ir ponios neišlai
kė jų.

— Snuki! Ei Snuki! — šau
kiu persisvarinęs per langą, 

’bet šunes skuto gatve kiek 
įmanydami. Nė vienas net ne
atsisuko net pasižiūrėti. Tada 
aš atsisuku į ponias ir pasa
kau:

— O vis tik Snukio čia 
nėra.

— Kaip tai nėra! Apie ką 
tamsta rašei? Ar ne apie to
kį šunį? 2.000 dolerių priklau 
so man. Aš atvedžiau tokį šu 
nį, kokį aprašei, — šoko vie
na iš ponių.

Paskui ją ir kitos. To pa
ties reikalauja.

— Iš tikrųjų, apie ką tams
telė rašė? — klausia vienas 
painiųjų raštų aiškintojų.

(Bus daugiau)
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TŪKSTANTIS
Labaiapvalus skaičius. Tūks 

tantėlis! Šis «Mūsų Lietuvos» 
numeris yra TU <ST a n TĄSI S. 
Tegu ir ne tūkstančio metų 
jubiliejus, bet lietuviškam lai 
kraščiui išeivijoje tūkstantis 
išleistų numerių nėra «vakun 
darbs», kaip žemaičiai pasa
kyti). Geriausiai tai žino ML 
garbingieji sumanytojai, leidė 
jai, redaktoriai, o visų geriau 
šiai jos administratoriai, bu
vusieji ir dabartinis.

Savaitraščio leidimas yra 
ypač suokus Brazilij je. Tik 
prieš keletą dienu pasiteira
vus spaustuvininko p. Brc- 
niaus Sukevičiaus, kiek ML 
buvo spaudinama daugiausiai 
atsakė: «1000 egzempliorių». 
Neg lėdainas tikėti, kad tai 
būtų ti sa ir manydamas, kad 
jis nesuprato maoo klausimo, 
pakartojau; «Ar kada nors, 
bent vieną kartą spaudinote 
ML daugiau negu 1000 egzem 
pllorų? Ir vėl tas pats atsa
kymas: «Niekada. Daugiaus ai 
kiek esame spaudinę, vieną 
kitą kartą, tai buvo 1000. Pa- 

! prastai svyravo tarp 800-900».
jv^ąs atsakymas buvo redak

toriui ir malonus ir skaudus. 
Malonus todėl, kad ir’ dabar 
kas savaitę spaudiname 900, 
o neretai ir truputį daugiau. 
Todėl nepaisant visų trūku
mų, visų senų skaitytojų išarti 
rimų, išvažiavimų kitur, ML 
tiražas nesumažėjo, Tas pats 
spau tuvininkas patvirtino jog 
dabar pastoviai yra daugiau 
Ml spaudinama, negu bet ka 
da anksčiau. Jis turi žinoti, 
ką sakąs, nes juk jis kiekvie 
ną spaudinamo numerio eg
zempliorių perleidžia per sa
vo rankas ir per mašiną še
šis kartus, ar mažiausiai ke
turis.

Spaustuvininko atsakymas 
buvo drauge ir liūdnas. Jei net 
prieš 19 metų pradėjus leisti 
pirmą ir vienintelį lietuvišką 
savaitraštį, karui pasibaigus, 
nepilnas tūkstantėlis prenume 
ratorių teatsirado iš 30 ar 40. 
000 Brazilijos lietuvių, tai bu
vo ir yra skaudus liudijimas, 
ar tai menko mūsų žmonių 
raštingumo, ar didelio dvasi
nio apsileidimo ir didžiausios 
daugumos nebebranginimo lie 
tuviško spaudinio žodžio, už 
kurį mūsų tėvai ir seneliai 
net Sibiran ėjo.

Pasirodžius «Mūsų Lietuvai» 
kiek vėliau gimė ir mirė dar 
kiti laikraščiai. Bet ir jie ne
turėjo daugiau prenumerato
rių. Man sako, jog dažniau
siai tie patys žmonės pirkę 
ir ML ir kitus laikraščius. Bet 
kai kiti dėl nepakankamo skai 
čiaus prenumeratorių turėįo 
išmirti, tai ML iš aikė jos 
steigėju ir leidėjų didelė lie
tuviško rašto meilė, užsispy
rimas ir tiek leidėjų, tieK pre 
numeratoi-ių didelis pasiau
kojimas.

Ir ta garbė priklauso pir
moje vietoje gerb. prel. Pijui 
Ragažinskui, bei p.p. Juozui 
Matelioniui, Broniui Šukevi- 
čiui ir Motiejui Tamaiiūnui, 
kurie sukrapštė reikalingus 
milreisus spaustuvei įrengti, 
darbininkams apmokėti, ir ki
toms išlaidoms per eilę metų 
padengti.

Per tą laiką ML labai daug 
pasidarbavo menininkas Vla
das Vijeikis. Iki jis gyveno 
S. Paulyje, jis buvo ir redak
torius, ir rašytojas, ir iliustra 
torius. P. Šukevičius sako kad 
jis buvęs ir tikrasis ML su
manytojas, pakišęs tada kun, 
klbonui P. Ragažinskui mintį 
leisti lietuvišką savaitraštį, 
kurią jis mielai priėmęs ir 
ją įkūnyti ėmęsis.

P. Vijeikiui išvykus į JAV 
visa laikraščio redagavimo ir 
leidimo našta krito ant prel- 
Ragažinsko pečių, it jis gar
bingai nešė ją iki atvyko ’ė 
vai Jėzuitai. Jam talkininka
vo menininkė p. Stančikaitė- 
Abraitienė, ir keletas koloni
jos rašytojų, kaip pp. Henri
kas Valavičių»', Klemensas Ju 
ra, K. Pažėraitė, J. Antanaiti .

Kad laikraštis būtų įdomus, 
reikalinga turėti ko daugiau 
įvairių sričių bendradarbių. 
Vienas du žmonės, ilgesnį lai 
ką, negali išlaikyti tikrai pa
trauklų, nors gerokai gabumų 
turėtų. ML niekada negalėjo 
girtis gausiu bendradarbių ra 
šytojų skaičiumi, Nesigiria 
juo nė šiandien. Ir nėra šiuo 
metu nė vieno vilties spindu
lėlio, kad jų kaip nors iš kur 
nori atsirastų. Ta yra didžiau 
šia kliūtis, neleidžianti ML 
gerėti turiniu.

Kad laikraščio išvaizda bū
tų patraukli, reikalinga gera 
spaustuvė, įvairių rūšių raidy

MÚSU LIETUVA

nai, gausiai nuotraukų iš mū
sų pačių gyvenimo ir iš pa
saulio įvykių. Deja, ML ir to 
neturi nes neturi reikalingų 
lėšų raidynams bei’paveikslų 
klišėms apmokėti. Jei visi ML 
ėmėjai laiku, fcy. metų pra
džioje užsimokėtų savo pre
numeratą, tai būtų galima lai 
kraštį pagerinti, kai nei" re
daktoriui, nei administrato
riui nemokama jokio atlygini
mo. Bet kai iš 900 ėmėjų-net 
400 po keletą metų nėra atsi
lyginę, kai iš 500 prenumera
torių ir garbės leidėjų tenka 
apmokėti ir tų 400 neužsimo
kančių išlaidas, tai ir nebelie 
ka iš ko laikraštį gerinti.

Ir kai, nepaisant visų tų ir 
kitų kliūčių bei sunkenybių, 
ML visgi jau išeina tūkstan- 
tuoju numeriu, tai ne be pa
grindo yra kuo pasidžiaugti 
ir pasididžiuoti, asidžiaugti 
ir pasididžiuoti ypač tais M. 
L rėmėjais, platintojais, palai 
kytojais. ir palinkėti - nepa
ilskite! Jūs esate garbingi mū 
sų knygnešiai. Užpraėjusią sa 
vaitę įvykusiame spaudos ba
liuje prel. Ragažmskas pasa
kė: «Je ML užsidarytų, tai 
būtų mūsų lietuviškumo mir
ties ženklas». O šitaip mirti 
mes dar nenorime!

Spaudos Bitelės
Ir atspaudinta «Mūsų Lie

tuva» daugelio lietuvių nieka
da nepasiektų, jei nebūtų pa
sišventėlių ją pristatyti. To
kie ML piatinimo pasišventė
liai yra:

Zelinoje; Juozas Baužys ir 
Balys Latvėnas.

Mookoje Andriu Pupienis 
ir Simas Kuzmickas.

Agua Raza: p. v Leita.
Alto da Mooca: p. Pipiras- 

Pieper, Edvardas Smitas.
Bom Retire Antanas Dam- 

binskas.
Uasa Verde: Juozas Mate- 

lionis.
V. Anastacio: mok. St. Ku_ 

biliūnas ir p. Brusokas.
Lapoję: p.p. Vidžiūnai, Meš

kauskai ir St. Karalkevičius.
Parque das Nações, p. J. 

Buragas.
Moinho Velho: p. B. Tūbe

lis ir A, Kučinskas.
Kas ketvirtadienį po kele

tą valandų rankoves pasirai
toję darbuojasi laikraščiui su 
vynioti, adresus uždėti, už
antspauduoti ir taip paštui pa 
ruošti šie ištikimieji vyrai. Jo 
nas Dimša, Andriuus Pupie
nis, Kazys Musnickas.

Visieems tiems nuoširdiems 
be jokio atlyginimo savo lai
ką paaukojamiems bendradar 
biams ML Administracija sa
vo ir skaitytojų vardu taria 
nuoširdžiausią ačiū!

Automobiliui ūž išvežioji- 
mą po bairus nereikia dėko
ti, nes jis vistiek nesupras.

RAIDĖ PO RAIDĖS

Kokia padėka gi priklauso 
tiems dviems vyrams, kurie 
kiekvieną ML numerį suren
ka raidę po raidės, diena po 
dienos, metai po metų! Kas 
mūsų turėtumėm tiek kantry
bės? Kam neskaudėtų kojos 
išstovint vienoje vietoje po 8

Kova su jaunimu ir kova dėl jaunimo
STUDENTAI KALBA

Per vienuoliką metų Lietu-* 
vių Fronto bičiulių ruoštose 
studijų savaitėse buvo skai
tyta keleriosdešimt paskaitų, 
bet bene puti įdomiausia 
daugiausia diskusijų sukėlusi: 
programa buvo mūsų akade-’ 
minio jaunimo simpoziumas,. 
įvykęs Dainavoje rugpjūčio?
19 a.

KAIP AŠ SUPRANTU SAVO 
PAREIGĄ LIETUVAI

Jaunimas turėjo pasisakyti 
tema «Kaip aš suprantu savo 
pareigą Lietuvai» ir pasisakė 
10 studentų, iškeldami įdomių 
minčių, vienomis jų nudžiu
gindami, o kitomis nuliūdinda 
mi labai gausiai susirinku
sius.

Aldona Zailskaitė, baigusi 
vokiečių kalbos studijas Illi
nois universitete, akcentavo 
kad pasisakanti ir kovojantį 
už laisvą Lietuvą, tačiau ma
no, kad pavergtas Lietuvos 
jaunimas susigyvenęs su ko
munistine santvarka, gi jei 
ir kovojąs už lietuviškumą, 
tai pačiu lietuvišku komuniz
mu yra patenkintas.

Milda Pakalniškytė, mediei 
nos studentė, išreiškė teigi
mą, kad Lietuva turi būti iš
laisvinta, tačiau ji netiki kad 
tai bent artimiausioje ateityje 
būtų pasiekta.

Indrė Damušytė pasisakė, 
kad vienokiu ar kitokiu būdu 
reikia Lietuvos reikalas iškel 
ti Jungtinėse Tautose. Komu
nizmas turi kristi ir jis kris.

Gailė Ma ionytė pabrėžė, 
kad jaunimas galvoja pragma 
tiškai, jam Lietuvos laisvini
mo tikslai mažai žinomi ir 
pats laisvinimo darbas dauge
lio nedomina.

Uosis Juodvalkis, matemati
kos studentas, iškėlė klausi
mą ar apsimoka Lietuvą lais
vinti, nes taikos keliu vargu 
ar išlaisvinimas būtų įmano
mas, gi karas sunaikintų Lie
tuvą.

Patrimpas Prapuolenis, psi
chologijos studentas, netiki, 
kad Jungtinių lautų pagalba 
būtų galima išlaisvioti Lietu
vą. Jis tiki komunizmo evo
liucija. Pažymi pareigą mylė
ti Lietuvą.

Pranas Zailskas pareiškė, 
kad išeivijoje, o ir pavergtoj 
Lietuvoj, mūsų pirmoji parei
ga išlaikyti lietuvybę.

Vaidevutis Valaitis, studijuo 
jąs pedagogiką, tikino, kad 
visi turi ruošti» Komunizmo 
kritimui ir Lietuvos atstaty
mui.

valandas? Ir štai mūsų mielie 
ji pp. Bronius Šukevičius ir 
Algis Savickas visa tai atlie
ka, kiek tik galėdami ištiki
miau ir ilgą eilę metų. Ir jei 
ne p. Šukevičius, tai redakto
rius būtų nepastebėjęs kad šis 
numeris bus tūkstantasis.

Tiems spaustuvėms vyrams 
irgi tariame karštą nuoširdų 
ačiū!

ML Redakcija ir 
Administracija

107 m. rugsėjo 29 d

Leonas Valaitis išreiškė, 
kad dešimt metų laikotarpy 
dar daugiau lietuvių sutirpins 
šis amerikinis tautų tirpini
mo puodas, tačiau reikia 
stengtis lietuvybę išlaikyti.

Vyt. Kutkus, politinių moks
lų studentas, vieno prokomu- 
nisto profesoriaus paklaustas 
kodėl studijuoja, atkirtęs, jog 
stud-juoja tam, kad tokiems 
kaip profesorius, įrodytų, kad 
yra Lietuva ir kad ji nėra So 
vietų Rusijos dalis. Išreiškė, 
kad reikia kovoti prieš komu 
nizmą, ne vien tik deklaravi
mu ir šaukimu - laisvė. Pa
brėžė, kad tol faunimas rū
pinsis Lietuvos laisvinimu kol 
vyresnieji rūpinsis jaunimu.

Apskritai visi jaunimo atsa
kymai buvo gana savarankiš
ki ir nedeklaratyvūs, laukiant 
susirinkusiųjų pritarimo, bet 
daugiau ar mažiau atsklei
džiu jaunimo galvoseną, Sim
poziumui vadovavęs Ho hes- 
terio universiteto profesorius 
dr. A. Klimas neleido vyres
niųjų sakyti jaunimui pamoks 
lų, bet statyti tik klausimus. į 
klausimą, ar jaunimas vyktų 
į laisvą Lietuvą, vieni atsa
kė taip, kiti — ne. Beveik vi 
si atsakė norėtų ją aplanky
ti. Pasilikti joje norėtų tik ta 
da, jei matytų, kad ten gali 
būti reikalingi, gi kiti pasisa
kė, kad nevyktų, nesčiaaukš 
teams gyvenimo standartas. 
Ar karo metu vyktų kovoti 
už Lietuvą,,vieni atsakė taip, 
kiti pažiūrėtų kokia būtų si
tuacija, nes šiaip tai labai jau 
teoretiškas klausimas. Apskri
tai tiek simpoziume dalyva
vęs, tiek iš salės kalbėjęs 
jaunimas visus pradž ugino 
puikia, be akcento, lietuvių 
kalba, nors kai kurios jų min 
tys sukėlė ir susirūpinimo. 
Apskritai prie šio labai įdo
maus simpoziumo dar tektų 
vėliau grįžti, juo labiau, kad 
visa yra įrašyta į juostas. Jau 
nimas galvoja realiai, dau
giau prag natiškai nei idealis
tiškai tačiau jų lietuvišku
mas nėra užgesęs.

A: Al TIK LUKŠTaS

Prieš tai įvykusiame simpo
ziume tema «Mūsų bendrieji 
uždaviniai ir jų konkretus 
vykdymas Lietuvos laisvini
mo kovoje» buvo taip pat ga
na įdomių pasisakymų. Inž 
Br. Nainys iškėlė, kad mūsų 
pirmoji pareiga auklėti jauni
mą, detroitietis Polteraitis pa 
brėžė, kad visi vieningai tu- 
įr talkinti mūsų veiksniams 
inž. V. Galvydis pažymėjo 
kad turime išlaikyti tautinę’ 
gyvybę, kaip saugojame savo 
tapdami išeiviais. A. Kasulai- 
tie nusiskundė, kad mūsų jau 
nimas yra tuščias kevalas, 
kad neturi idėjų, kad mes jį 
šokantį ir dainuojantį tik le. 
piname, bet jame nėra gyvo
sios lietuvybės, jis nesireii- 
kia lietuviškoj veikloj.

Gaila, kad A. Kasulaitis ne 
begalėjo dalyvauti jaunimo 
simpoziumo metu, tada būtų

(pabaiga 5 pusi.)
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MÚSU JĖGOS, MÚSU ŽINIOS, LAISVAI LIETUVAI TĖVYNEI

Sveikiname Mieląsias Viešnias!
Kaip tik šį tūkstantąjį ML 

numeriį spaudinant atskrido 
iš Š. Amerikos dvi labai mie- 
lios viešnios, panelės Estera 
Bendžiūtė ir Gema Kreivėnai 
tė, lietuvių tautinių šokių spe 
ėialistės. Atskrido jos gerb, 
prel. P. Ragai nsko pastango
mis, ir pabus mūsų tarpe ke
letą savaičių. Jei atsiias no
rinčių, jos mielai pamokys 
jaunimą gražiai šokti tauti
nius lietuvių šokius ir galėtų 
taruošii mums keletą tų šo
kių mokytojų. Tik reikia, kad 
jaunimas tuo susidomėtų ir 
uoliai bei punktualiai lanky
tų pamokas.

VYTAUTAS DIDYSIS
LIETUVOS KRiKSTAS 

•J'tli UŽIEDĖI.IS

Krikštas ietuuiams iš tikrųjų 
buvo labai reikalingas ara- 
iius Mindaugas dar prieš ous- 

# antro šimto metų buvo apsi
krikštijęs su visa savo šeima 
ir įkūręs pirmąją Lietuvos 
vyskupiją. Bet kai kerštingi 
kunigaikščiai jį nužudė, tai 
drauge su juo išnyko Lietu
voje ir katalikų tikėjimas, ne 
spėjęs nė pr’gyti. Lietuviai ir 
toliau kūreno šventąsias savo 
ugne'es, garbino savo seno
kų vėks, gamtą, medžius, gy
vulius. Visoje Europoje ūk 
jie vieni nebuvo krikščionys. 
Tai skyrė lietuvius nuo krikš 
čioniškų tautų ir davė kry
žiuočiams progos nuolat Lie
tuvą puldinėti ir siaubti. Jie 
teisindavosi norį lietuvius pa
krikštyti, o iš tikro tenorėjo 
juos pavergti. Gindami savo 
laisvę, mūsų sentėviai iš to
lo vengė to tikėjimo, kurį iš
pažino šie jų priešą . Žiauriu 
savo elgesiu kryžiuočiai tik 
atbaidė lietuvius nuo dieviš
kojo Kristau» moks o ir ilgam 
sulaikė juos nuo krikšto. Pa
lenkti lietuvius į katalikų ti
kėjimą pavyko tiktai patiems 
jų Kunigaikščiams — Jogailai 
ir Vytautui.

Jogaila, išgyvenęs Lenkijo
je ištisus metus, atvyko į Vii 
nių krištydinti lietuvių 1387 
metų pradžioje, iš Lenkijos 
jį atlydėjo būrelis ponų ir ku 
nigų, kurių tarpe buvo ir vie 
nas vyskupas. Vilniuje prie 
Jogailos prisijungė dar Vytau 
tas ir vienuoliai pranciško
nai. Jie jau senokai gyveno

Be abejo, būtų perdaug sun 
ku virų miesto dalių intere
suotam jaunimui suvažiuoti į 
vieną vietą. Todėl taut, šokių 
pamokos galės būti ir įvairio
se vilose, kur tik atsiras būre 
lis šokti norinčių vaikinų ir 
mergaičių. Kur ir kur ais va
karais tai bus ga;.ima turėt!, 
reikia tuojau susitarti su 
gerb. Prlatu.

Jaunime, pasinaudok proga, 
nors ir tektų paaukoti sav, 
laiko ir poilsio. Viešnios pa
aukojo ne tik laiką, bet ir sa 
vo uždarbį mūsų labui, jos 
duos jums ir savo jausmus, 
puikius talentus bei patyrimą!

Lietuvoje, tad galėja sėkmin
gai skelbti Kristaus žodį, a- 
čiau jų buvo nedaug, o lenkų 
kunigus maža kas suprato, to 
dėl žmonėms tikėjimo tiesas 
turėjo aiškinti ir Jogaila su 
Vytautu.

Vieną gražią dieną prie di
džiojo kunigaikščio rūmų Jo
gaila sukvietė visus savo arti 
muosius, žymesnius dėtuvių 
didikus, bajorus ir Vlniaus 
miesto žmones. Įsiems susi
rinkus, Jogaila pareiškė, kad 
nuo šiol Lietuvoje įvedamas 
katalikų tikėjimas, kurį jie 
turi priim i. Žmonėms, aišku, 
pagailo tėvų tikėjimo, su ku
riuo buvo suaugusios jų šir
dys, bet nega ėjo daug prieš
tarauti. Jų valdovo žodis bu
vo tvirtas ir griežtas.

Pirmiausia Jogailos paklau
sė lietuvių didikai ir bajorai, 
kurie nebuvo priėmę krikšto 
Krokuvoje. Tie pirmieji apsi
krikštijo. Paskui jų pavyzdžiu 
pasiekė kiti lietuviai iš Vil
niaus miesto ir artimųjų jo 
apylinkių. Jie krikštijosi drau 
gė su tžmonomis ir vaikais. 
Jogaila dalijo jiems baltus vi 
nonius drabužius ir kitokias 
dovanas. Kryžiuočiai paskui 
visiems skelbė, kad lietuviai 
dėl; menkniekių išsižada savo 
tikėjimo. Tačiau garbingi mū
sų sentėviai jį Keitė ne dėl do 
vadų, bet klausydami savo 
valdovų.

Iš Vilniaus su būreliu ku
nigų Jogaila buvo išvykęs 
krikštyti žmonių ir į kitas

Poeto Putino 
Prieškomunistinis Palikimas

iki mūsų poetas Putinas tebebuvo gyvas pa
vergtojoje Lietuvoje, nebuvo gadina skelbti jo ei
lių, pliekiančių kailį raudonojo pa' ergėjo. Dabar, 
jam mirus, galime skaudinti. Jis parašė ir «Saka
lo» lei ykla Kaune 1943 m. išleido eilių rinkinį 
« ūsčios dienos», kur iam pats autorius parašė ir de 
dikaciją 1943 metu balandžio 12 d. okiečių oku
puoti cenzūra no h no snaudiM , tai atspausta slap
ta. T i knyga neminima jokiame V. Putino veikalų 
sąraše. Bet joje yra įdomių ir nepaprastai aiškių 
Putinu pažiūrų j komunistinius okupantus. Duoda
me M t. vieną kitą didžiojo mūsų poeto pavyzdį;

LIAUDIES DAINA

Nuo Baltijos jūros lig Vilniaus kalnelių 
Dejuoja lietuviai maskolių naguos.
Su ašarom gula, su aša om kelia. 
Tik vėjai, tik audros, jų širdis paguos.

' Bu ėkit Žemaičiai,
Bud; kit, A tikš sičiai,
Budėki Dzūkija, budėk Suuuval
Pakils au uos, vėjai, , 
r žus mūs skiiaudėjai — 
tgims dar gražesnė laisva Lietuva!

Iš bočių sodybų išvarė mūs brolius, 
Išniekino brangius senolių kapus.
Pavergęs mūs žemę raudonas maskolius 
Mūs amžinas priešas ir buvo ir bus.

Budėkit Žemaičiai, ir tt.

Dejuoja vergijoj visi darbo žmonės, 
Paskendę skurde ir nelaimė.) karčioj, 
lygybės, brolybės ir laisvės svajonės 
Išnyko žiaurioj bolševikų valdžioj.

Budėkit, Žemaičiai ir tt.

Į tolimus rytus plataus Kazachstano 
Jie grūda mūs brolius, ėvynės vaikus. 
O ten, kur iš seno lietuviai gyveno, 
Atvarė kolchozininkų juodus pulkus.

Budėki, Žemaičiai ir tt.

Bet jau nebeilgos vergijos mūs dienos, 
Jau artinas keršio rūsti valaida.
Pavirs tuoj griuvėsiais kalėjimų sienos, 
Kovoj žengs į laisvę lietuvių tauta.

Budėkit, Žemaičiai, 
Budėkit, Aukštaičiai, 
Budėki Dzūkiją, budėk Sūduva! 
Pakils audros, vėjai,
Ir žus mūs skriaudėjai — ... ...

: Atgims dar gražesnė laisva Lietuvai j,
iiima«aiiitaaa»aiiiiBtėaaėiiĮ!HatĮgĮĮ iiMajgnKinroggaiiiiBsragiinimnasĮaniiraKCTiiiii—B- 
iÊíraã«iÍinümÜBÍiiiaít»ssiiiÍB»BKaiiiÍMsawõiÍKmaraiiíiü^aiiüaa«HaiiiÍKÜãÍiÍÍ^^niiÜBÍãSlíÍÍ^^^ÍiãÍ;3

Aukštai čitptviętas. Jis aplan
kė Ašmeną, Krėvą, Lydą, 
Gardiną, Menkinę, Eišiškes ir 
kitus Rytų^feįetuvos mieste
lius. 1 rečiWs^.yvenamas vie
tas, kur pat#'* karalius neuž
sukdavo, Kristaus žod>į nuneš
davo kūninį k vienuoliai,

(Bus daugiau)

PASUK SAVO *
GALVELE I 

*1 M

VIŠČIUKAI
Uždavinys Nr. 10

Viena pardavėja atvežė5 tur 
gun viščiukų parduoti. Viena 
pirkėja ’ nupirko/ pusę visų, 
viščiukų ir. dar pusę vieno-

1967 ». rsgsėio

viščiuko ir nuėjo. Paskui ki 
ta pirkėja nupirko pusę liku
sių viščiukų ir dar pusę vie
no viščiuko ir nuėjo. Vėliau 
atėjo trečia pirkėja ir taip 
pat nupirko likusių viščiukų 
pusę ir dar vieno viščiuko 
pusę. Jai nupirkus nebeliko 
nė vieno viščiuko.

Kiek iš viso viščiukų par
davėja atvežė į turgų?

(3 taškai)

ATSAKYMAI

Nr. 8. Žmogus turėjo tiek 
pat pirštų, kiek kiti žmonės 
turi, t.y. 30. Bet per žioplu
mą neteisingai pastatė skiry- 
bos ženklelius, rašydamas. Po 
žodžio «dvidešimts» nepasta
tė dvitaškio, todėl ir išėjo 
toks nesusipratimas.

Nr. 9. Vienas vedęs jau 4 
metai, o kitas 8 metai (du 
kart seniau). Užpernai pirma
sis buvo vedęs dar tik 2 me
tai, o antrasis 6 melai (tr.s 
kart seniau).

ŽMOGŲ IR ČGOnAS
Uždavinys Nr. 11 ;

Ėjo keliu suvargęs žmoge
lis ir sutiko čigoną. Užklaus
tas žmogelis pasipasakojo, 
kad jis jau leidžiąs paskuti
nius pinigus ir nebežinąs, 
kaip toliau gyvensiąs. Čigo
nas ji suramino, sakydama^7 '. 
jog žinąs paslaptį, kaip pink' 
gus dvigubai padauginti. Jis 
mielai pa m kysiąs žmogelį 
kaip pinigus pasidauginti, jei 
žmogelis sutiks už kiekvieną 
pada ginimą duot. 40 centų. 
Žmogelis futiko.

Č.gonas i epė Įdėti pinigus 
į kepurę. Perėjo abu per til
tą, kepurę pakra e, žiūri — 
pin gų ištikrųjų d įgubai dau
giau, negu įdėjo. Žmogelis ap 
sidziauge, paėmė iš kepurės 
4G centų ir ati avė čigonui. 
Taip pat jie pada ė antrą, o 
paskui ir trečią kartą. Bet 
kaip žmogus nu.-tebo, kai tre 
čią kartą perėjus tiltą ir ati
davus čigonui 40 centų, pini
gų jam pačiam nė cento ne- 
beliko.

Kiek pinigų žmogelis turė
jo pačioje pradžioje?

(3 taškai)
CT—Hlt
ühImmkí

TARAKONAI

Vienas žmogus paskambinę 
| parduotuvę, kur pardavinė
jami gyvūnai, ir užsakė iš 
karto 30.000 tarakonų.

— Viešpatie! Ką gi jūs su 
tiek jų veiksite?

— Matote, aš šiandien išsi
kraustau iš buio, O mano bu
to nuomos sutartyje parašy
ta, kad aš privalau palikti to
je pačioje būklėje, kokioje 
radau kai atsikrausčiau.

TARPTAUTINĖ KALBA

— Kas yra «esperanto»?
« Tarptautinė kalba.
— O kur ja kalbama?
— Niekur.

4
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(pabaiga iš 2 pusi.) (pabaiga iš 3 pusi.)

rė įspūdis, kad rusų kalba 
pirmauja prieš lietuvių, nors 
lietuviai tiek partijoje, tiek 
šalia jos stengiasi tam atsi
spirti.

IŠS UN ČIA KITUR

Aš taipogi girdėjau skun
džiantis, kad geriausi lietuvis 
ki išdirbiniai esą išsiunčiami 
Rusijon. Betgi akyvaizdoj čio 
nykščio gerbūvi (ką vieti
niai partiečiai bando paneig
ti, nes bijo suerzinti Maskvos 
ponus) šis skundas atrodo ne
daug ką reiškia.

ĮSUNK'A RUSUS

Lietuvos pareigūnai tvirtina 
kad tik 17 procentų gyvento
jų esą nelietuviai, iš kitu o- 
vietų Respub'ikų. Bet aš pas
tebėjau, kai lietuviai jaudina 
si dėl didelio nelietuviu skai
čiaus Vilniaus apylinkėse ir 
kitur).

Tačiau nežiūrint visų šių 
baimių, lieku tvirtas f ktas, 
kad Lietuvoje gyvenimas yra 
geresnis nei Rusijoje ar kito
se Sov. Sąjungos espu ako
se. Armėnai gal turi daugia 
savarankiškumo, b**t pas juos 
daugiau vargo nei Lietuvoje. 

BRAZILIJO LIETUVIŲ ŽINIAI

Lietuvos diplomatijos šefas p. 8t Lozoraitis prane 
. ša, kad mirps įgaliotam min’stenui Dr. Frikui Mejeriui, 

Brazilijos lietuviams konsularinius patarnavimus (pasai, 
įvairūs liudijimai ir k.) laikinai atliks Lietuvos 

pasiuntinybė Urugvajuje. Jos adresas yra:
Legacion de Lituania 
Ciudad de Paris 5836 
Montevideo, Uruguay

____________________

KIRPIMO IR SIUVIMO MOKYKLA

“fcruA”
Mokina kirpimo siuvimo, madų mode 
lių braižybos ir pritaikomojo meno.

Paruošia siuvimo ir kirpimo mokytojas 
valdiškiems egzaminams (habilitação) 

Mokykla turi visas valdiškas teises yra regis
truota «Departamento do Ensino Profissional»

Pamokos vyksta vakarais
- Užsirašyti pas mokyklos direktorę Sofiją Misiukaitę 
-------Rua da Graça, 381 — casa 6 — Bom Retiro --------

paaiškėję, kad yra jaunimo 
ne vien turinčio lietuvišką 
lukštą, bet ir turinį.

Iš viso stu ifų savaitės me
tu gausiose viešose ir priva
čiose diskusijose buvo palies
ta daug įdomių mūsų tautą ir 
kultūrą liečiančių klausimų. 
Jaunimas ir senimas simpoziu 
rau buvo labai patenkintas ir 
nutarta tokių daryti daugiau.

LF bičių ių puikiai praėjusi 
sava’tė uždaryta rugpjūčio 20 

■. sv. tjšias atnašavo ir pa
mokslų pasakė kua. Kemežis. 
1 '.i *-<-• nąją „albą — dr A. 
Damušis.

Nepaisant, kad buvo daug 
pasKaitų, diskusijų ir pasita
rimų, gausus dalyvių skaičius 
savaite buvo labai patenkin
tas D lyviai atsigauna dva
siškai ir fiziškai ir daugelis 
jų metų metais stengiasi jose 
dalyvauti. Kitais metais ji taip 
pat numatoma Dainavoje.

TOKIA TVARKA
Būrys s udentų iš Rygos 

vieno Vilniaus laikraščio re
dakcijoj apsiskundė «N rin
ges» kavine. Radę ant durų 

užrašą «Mieet niet» (vietų nè- 
rra). Paprašę įleisti bent pažiū 
ėti į vidaus išpuošimus, apie 

kuriuos girdėję. Pamatę ne 
tik išpuošimus, bet ir gana 
daug neužimtų stalų. Takiau 
jiems buvę sausai pasakyta 
kad tie stalai neaptarnaujami 
ir tiek.

Redakcija nusiuntė kavinėn 
savo žvalgus. Tie irgi rado 
tą patį užrašą ant dar tuščių- 
jų s alų užrašus Zakazan- 
no (užsakyta). Žvalgai laukė 
k <ne valandą, bet joki užsa
kytojai neatėjo. Tada išsitei
ravo, jog tie stalai laikomi ne 
užimti todėl, kad kavinėje 
trūksta padavėjų. Grįžę re- 
dakcijon, žvalgai paskelbė 
laikraštyje pasiūlymą «Nerin
gos» kavinei pakeisti užrašą 
ant durų: vietoj «nėra vietų» 
parašyti, kad «nėra padavė
jų*, arba stačiai — «nėra 
tvarkos».

(ELTA)

TOKIE LIETUVIAI» GARBĖS 
PILIEČIAI...

Vilniaus miestui pridėjo dar 
tris .garbės pilieč'us», rusų, 
raketinės kariuomenės >adą 
maršalą N. Krylovą, rusų avia 
cijos mat šąlą J. Savickį ir ge 
nerolą pulkininką v. Obucho- 

PIGI IR GERA KOKYBĖ! —

I
Česlovas Jakiunas

Parduoda ilgam išsimokėjimui raštinėms, krautuvėms 
ir kitiems tikslams rašomas, skaičiavimo, kasos 
registravimo mašinas (registradoras), su fabriko 

garantija vieniems metams.
Raštinė: Rua Newton Prado, 686, Tel. 52-2289, S. Paulo 

Tautiečiams didelė nuolaida.

Didelis pasirinkimas medžiagų ir skoningas'^ 
pasiuvimas, LAURO SANDRON vyriškų rūbų,'

SIUVYKLOJE LAURO
Rua do Orfanato, 686, — V. Prudente — Fone 63-5294 

São Paulo
. Medžiaga parduodama ir išsimokėjimui 

teikite ir įsitikinkite m-edžiagos ir darbo kokybe ir kaina

vą. Tie nauji «Vilniaus pilie
čiai» gyvena Maskvoj ir ati
tinkami raštai jiems buvo 
įteikti tenai. Ta garbė jiems 
pripažinta už tai, kad 1944 
metais dalyvavo Vilniaus ru
sų naudai atsigrcbime iš vo
kiečių.

(ELTA)

ŠERNAI IŠKNISO

Viename Panevėžio rajono 
kolchoze šernai iškniso 9 
ha kviečių. Nuostolių apie 
3 tūkstančiai rublių. Apdrau. 
dos nuo šernų nėra, Kolcho
zo agronomas reiškia preten
zijas medžiotojams, kam jie 
savo būsimoms aukoms nepa- 
rūoino maisto žiemą miške... 
Todėl jie turį atlyginti kol
chozui.

(ELTA)

iiãnõü

— «aaeie, kai pabundu, pir 
miausia prisimenu jus.

— Jūsų draugas tą pat sako.
— Bet aš anksčiau už jį 

keliuosi.

ĮSIDĖMĖTINI ADRESAI 
LIETUVOS ATSTOVYBES 
URUGUAY, MONTEVIDEO;

p. Anatol. Grišonas, Ciudad 
de Paris 5836, Tel 50-2180. 
veikia kasdien prieš piet

LIETUVIŲ BAŽNYČIA VILA 
ZEL NA; Rua Inacio ir Av 
Zelina, Mons. Pio Ragažins 
kas. Tel. 63-5975

Šv. Juozapo Vyrų Brolijos- 
Pirmininkas p. Juozas Maie- 
lionis, Rua latai, 150 — Casa 
Verde. Tt 1. 51 4011

pusi. 5

TĖVAI JĖZUITAI: Rua Li- 
tuania, 67, Mooka — Tel 
92-2263

LIETUVIŲ SĄJUNGA BRA
ZILIJOJ — Pirmininkas p. 
Aleksandras Bumblis, Rua 
Gen. Fonseca Teles, 696 
Tel. 8-6423.

Iždininkas p, JORGE GARŽ 
KA Rua Oratorio, 3093, 
Alto da Mooca.

LIETUVIŲ KALBOS 
PAMOKOS S. PAULY:

V. ANASTACIO, Rua Gama 
can, 625 — trečiadieniais 
18,30 vai.

MOOCA, Rua Lituania, 67 
šeštadieniais 14 vai

LIETUVIAMS PAMALDOS
LAIKOMOS

V. Zelina parapijoje kasdie 
ną ir kiekvieną sekmadienį 
kaip iki šiol

Mooca r. Lituania, 67 Lietu 
vių Namų koplyčioje:

Sekmadieniais ir šventadte 
niais 8 00 ir 17,00 vai,. Darbe 
dienomis 7 ir 7.30 vai., arhe> 
atskirai susitarus dėl laiko, 
kai turimos metinės ar 7 d 
mišios

išpažintys čia klausomo» 
kasdieną prieš mišias,

-iriuą mėnesio sekmadienį 
^arque das Nações 1© vali 
Casa Verde 17,15 vai.
Antrą :

Jaçana klierikų kopi. 8,15 vai 
Bom Retire 10 vai. 
Utinga 18 00 vai.,

T rečių
Agua Rasa 8,15 vaL,
Moinho Velho 11 vai.,
Lapa 16 vai.,

Paskutinį:
Vila Anastacio 8,30 vai., 
Vila Bonilha 10,30 vai.
V. Prudente 18 vai.

RIO DE JANEIRO

"Lietuvių radio valandėlė 
«A voz da Lituania» yra tram 
liuojama KE7 V1RTADIENIAI? 
18 vai. 40 min.

SKAITYKITE IB

PLATINKITE VU

NINTELI PIETŲ AMERjKCS

SAVAITRAŠTI <MŪSŲ

LIETUVA».

Metalúrgica ARPRA LTDA.
METALÚRGICA — FABRICAÇÃO DE PEÇAS 

PARA AUTOMÓVEIS
ESTAMPOS, PEÇAS ÊSTAMPADAS E FERRAMENTAS

Praça Padre Lourenço Barendes, 243 — Quinta das 
Paneiras — V. Prudente

Caixa Postal 371 — São Paulo

VIENINTELIAI ATSTOVAI GARSIOJO VANDENS LINDOYA

Lindoya vanduo yra čeaai žinomas gėrimas 
Kurio puikų veiK.me į žmogaus sveikatą jau 
visi yra vienbalsiai pripažinę. Pabandykite, 
sitikinkite ir visados naudokite!

Rua* Dino Bueno, 795 a 835
. Telefones: £51-4019 e 51-2223

Caixa Postai 3967
* R or fn 
a® £ m

S A O PAULO
< s v » <*i k ® b ::::
e » n a • « T • • nSSKSJ n .... W-----------
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LIETUVOS NACIONALINĖ 
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKA

PIKNIKAS

Lietuvės Katalikės Moterys spalio 8 dieną rengia 
pikniką išvažiavimą į Marijos Kindurienės ūkį: Bilietai 
gaunami pas visas KM Draugijos nares.

Piknikan vykstantiems mišios bus 6 valandą ryto 
o autobusas išvyks iš Zelinos tuojau po mišių, tai yra 
6,30 valandą.

Izabelė Seliokienė
LKMDrjos pirmininkė

>UA LITUÂNIA, 67 — MOČJCA — SÃO PAULO, 13

VYSKUPAS V. BRIZGYS

^Brangus Lietuviai
Kreipiuosi j jus ne ei’iniu reikalu, kuris ateityje nepa

sikartos? Lietuvos vyskupai dar laisvės metais svarstė galimy 
bę sukurti kokį nors lietuvių pamink.ą šv. Petro bazilikoje 
Romoje. Pasaulio ir Lietuvos tragedija sukliudė jiems tai 
įgyvendinti.

Tuoj To antrojo pasaulinio karo vyko po šv. Petro ba
zilika archologiniai tyrinėjimai. Jų metu buvo atkastas šven
to Petro karstas. Prieš tai jis buvo patikrintas tik imperato
riaus Konstantino laikais. Atkastoje erdvėje nutarta įruošti 
kelias koplyčias. Tada buvo galimybė i lietuviams vieną 
gauti. Arkivyskupas Metropolitas Juozapas Skvireckas ir 
Vyskupas Vincentas Padolskis kreipėsi į mane, kad aš su
tikčiau surinkti šiam tikslui lėšas. Aš, vos tik atvykęs į Ame 
riką, su Amerikos lietuviais santykių turėjau dar mažai, trem 
kiniai visi buvo tik naujakuriai; nepa įtikėjau galįs tai pada
ryti ir atsisakiau. Koplyčios teko kit ems

Praėjusiais 1966 metais buvo mums pasiūlyta iš Vatika
no dabar tokią koplyčią iškasti arti švento Petro karsto. 
Aukštose pareigose esą lietuvių priėteliai gavo neformalų ir 
Šventojo Tėvo pritarimą. Pasiteiravę daugelio lietuvių kuni
gų ir pasauliečių nuomonės, mudu su a.a. Vyskupu Pranciš
kum Braziu šių metų gegužės mėnesį pasirašėme tuo reika
lu prašymą šv. Petro bazilikos administracijai. Teigiamas 
atsakymas bavo gautas liepos mėnesį. Žodžiu ir raštu yra 
Sutarta, kad šv. Petro bazilikos kriptoje bus iškasta ir įruoš
ta lietuvių tautos vardu koplyčia. Šv. Marijos Gailestingumo 
Motinos — Aušros vartų Vilniuje titulu koplyčia bus skirta 
lietuvių taūtos kankinių atminimui. Altorius sienoje bus Auš 
ros Vartų — Gailestingumo Motinos paveikslo mozaikos ko
pija. Dviejų sienų projektus paruoš lietuviai menininkai. Apie 
visus projektus, G.rbės ir Darbo Komitetus visuomenė bus 
ipformuojama. Koplyčia turėtų būti viso pasaulio lietuvių pa 
mi klas. Prašome touėi kiekvieną lietuvį prisidė i nors maža 
auka. Labai pageidautina, kad šiam tikslui būtų sudarytas 
komitetas kiekviename krašte. Visos išlaidos siektų apie 70 
tūkstančių noierių, Viso pasaulio lietuviams tai nedidelė su
ma. Jeigu laiku surinksime lėšas, koplyčia gal bus įrengta 
1968 metais. Pasirašykime ir sukurkime mūsų tautos pamin 
klą šalia šv. Petro karsto Romoje.

Programa:
16 vai. ryto 

Mišios.
16 vai. —

— Šventos

Meninė Pro-
Spalio 8 dieną, 4 valandą 

po pietų, Seselių Pranciškie- 
$jų gimnazijos salėje yra ren 
giama Vaikų Šventė.

Žilvičiai kviečia visus da 
lyvauti.

DR. ANTONIO o i A U L Y o
C. R. M 10 647

Cirurgião da Santa Casa de São Paulo
Medico da Cruzada Pro lnfancia

Especialista em Obstetrícia pela Maternidade de S. Paulo
Clinica de Adultos e Crianças — Moléstias de Senhoras 

Partos —, Operações
Horário; Das 12 as 14 e das 19 as 21 horas

Consultorio e Residência RUA DOS TRILHOS, 1576
Mooca, Fone 92 3991

Atende-se com hora marcada 
Horário - das 14 as 20 horas 
Sabado das 9 ,as 12 horas

DR, JONAS NICIPORCIUKAS
Cirurgião Dentista 

p/ Universidade de São Paulo
j RAIOS X
Į Consultorio: Rua Cap' Pacheco Chaves, 1206. Io andar, 

Apto2, Vila Prudente, Tel. 63-5352

grama.
įėjimas laisvas.
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Vila Zelinoj jaunučių cho
ro pamokos būna šešta ne- 

niais trečią valandą po piet. 
Dainavimo moko muzikos mė 
kytoja L. Šukytė. Po dainų 
būna lietuvių kalbos ir tauti
nių šokių pamokos. Moko L. 
Aleknavičiūtė.
B—II 
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BAIGIAMA LANKYTI

Misijonierius Jonas Bruži- 
kas jau aplankė Vilas almei 
ra«, Carolina, Espanha, Tere- 
einha, Bom r-'etiro, lairia, Cho 
ra Menino, Santana, Manda- 
qui, Tucuruvi, Vila Gustavo. 
Vila Nivi, Vila Nilo, Jaęana, 
Parque Edu Chaves ir apylin 
kių lietuvius, palaimindamas 
namus 4 r palikdamas Kūčioms 
plotkelių. Ateinančią savaitę 
lankys Tautų Parko, Utinga 
Santa Teresinha, Barcelona 
Camilopolis ir Vila Indus 
trial lietuvius.

Dovani kite, kad kitokio pr& 
nešimo iš anksto neduodame, 
kaip Lietuvoje darydavo, Čia 
kitokios sąlygos. Nesivaržyki
te ir nesijaudinkite, jeigu štai 
ga ir nelauktas kunigas ran
da namus bešvarinančius, ar 
lovas nepaklotas. Tie yra pa
prasti dalykai ir niekas dėl 
jų neturi varžytis. Svabu, 
kad žmogus neatstumia atlan
kančio dvasiškio ir leidžia 
Dievui kunigo rankomis palai 
minti ne tik savo namus, bet 
ir žmones. Nesivaržykite ir 
atviriau išsikalbėti su kuni
gu Papasakok.te jam savo 
vargus, rūpesčius ir džiaugs 
mus.

Tokio apsilankymo proga 
kiekvienas gali užsi akyti vie 
nintėlį Brazilijoje lietuvišką 
laikraštį ‘Mūsų Lietuvą» ir 
net už praėjusius metus atsi
teisti.

r, Leonas Zaremba jau tap 
plike visą Vila inastacio ir 
ajyiinkes ir jau pradėjo lan
kyt Lapą su kaimyniniais ra 
jonais. Tik kadangi spalio 4 
dieną turės porai sava čių iš 
vykti į Šiaurės Amerikon, tai 
jo kalėdojimas sustos nuo spa 
lio 3 iki 19

Gimtadienį spalio 2 d. mininčiam savo nariui

JONUI DIMŠAI

Ilgiausių, laimingų metų linki
«Aušros» choras

Comercio e Industria de Guarda Chuvas
VICENTE VICTOR BANYS

Rua Coelho Barradas, 104, V. Zelina 
Vendas por atacado e a varejo. 

____ , __

Šito metinio kunigų apsilan 
kymo proga gera paprašyti 
kad kunigas atneštų ligoniams 
ir ^seneliams šv, Komuniją, 
kad išklausytų išpažinties O 
jei kas tebegyvena nesusituo 
kę bažnyčioje, nebelaukite ir 
sutvarkykitę savo moterystę. 
Sakoma: «B .žnyčioje apsive" 
siu švęsdamas sidabrinį ar 
auksinį jubiliejų, Argi galėtų 
taip sakyti tikras katalikas, 
kuris tiki Dievą?

Jei žmogus rimčiau pagal
votų, argi drįstų taip sakyti 
ir elgtis. Kokia nesąmonė yra 
toks «jubiliejus*. Negáli būti 
jubiliejaus netikros moterys
tės. Jubiliejai švenčiami tik
tai tvarking'os, teisėtas, mote
rystės, sudarytos pagal Die
vo valią ir Bažnyčios patvar 
kymus.

t A. DIRSĖ (JOZAS 
mii ė rugsėjo 18 d., gyvenęs 
Vila Remedies, tua Antonio 
Airoso, 75. Velionia šiame pa 
šauly pragyveno 72 metus, ki 
lęs iš Daugų. Nuliūdime pali
ko žmoną Marją. su kuria 
šeimos židinį sukūrė gimtojoj 
parapijoj Dauguose. Brazili
jon atvyko 1928 m. Visą laiką 
gyveno S. Pauly, dirbo CM TC- 
Vėl onis buvo susipratęs lie
tuviu spaudos rėmėjas. Sep
tintos dienos mišios’ buvo at
laikytos R. Remedies, gi 30-tos 
dienos bus Vila Zelinoj spa- 
liaus 18 d. 19,30 vai.. Pažįsta
mus ir draugus velionies žmo 
na kviečia atvykti pasimelsti 
už vyrą.

Kęstutis Draugelis su šeima 
praneša giminėms, draugams 
ir pažįstamoms, kad už praė 
jusiais metais tragiškai miru
sią dukrelę Denise metinės 
mišios-egzekvijos bus spalio 
mėo. 3 d. ateinantį antradie. 
nį, 19,45 vai Vila Zelinoje.

ATS KI l#W»^

KAINA 0,15

Ateinantį trečiadienį Mūsų 
Lietuvos Agua Rasa apylinkė 
je nepailstantis platintojas ir 
išnešiotojas p. VINCAS LEI- 
TA švęs 75 metelių amžiaus 
sukaktį. ML Administracija ir 
Redakcija linki jam toliau 
taip judriai geroje sveikato
je lakstyti ir nepailsti lietu, 
viško žodžio tarnyboje! Ilgiau 
šių Metų!
w—n 
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PADĖKA
Šv. Juozapo Vyrų Brolija 

dėkoja T. Jėzuitams už patai 
pas, šeimininkėms ir padėjė 
joms bei padėjėjams, progra
mą išpildžiusiam kvartetui bei 
meninio skaitymo būreli ii ir 
visiemsibaliuje dalyvavusiems 
ir nedalyvavusiems rėmė
jams.

Juozas Matelionis 
Brolijos pirmininkas

(pabaiga iš 1 pusi.) 

lietuviškumo mirties ženklas.
P. A. Vinkšnaitis sąmojingu 

žodžiu palydėdamas įteikė 
«Dramos mėgėjų ratelio dova 
ną «Mūsų Lietuvai*. .

Savaitraščio niekad nepa
ilstantis administrator us Tė
vas Jonas Bruž kas papasako 
jo laikraščio sunkią piniginę 
padėtį ir paprašė leisti perei 
ti per salę su skrybėle, ir 
kas kiek galės kad paauko
tų. Dalyviai pasiūlymą priėmė 
karš ai olo lain; rankomis. Ši
ta rinkliava davė «Mūsų Lie 
tuvai» 250,00- kr. Be to dar 
18 asmenų pasižadėjo būti 
garbės leidėjai vieno nume
rio, Tokiu būdu puotoje daly 
vavę apie 160 svečių sumetė 
«Mūsų Lietuvos» reikalams 
1.150.000 kruzeirų. Visa tai 
buvo ekstra dovanos, į kurias 
neįskaitomos baliaus pakvietj 
mų aukos. Paties baliaus gry 
no pelno liko 600,000 kruzei
rų, kuriur s Vyrų Brolija jau 
įteikė ML administracijai. Tai 
gi Spaudos Balius davė M L 
milijoną, septynis šimtus ir 
penkias dešimtis tūkstančių.

Šokiai, dainos, vaišės užtru 
ko iki 4 valandos sekmadie
nio ryto. Šį kartą šokius paį
vairino Jonas Bagdžius, Bęų-, 
druomenės choro pirmininko 
vadovaujami tautiški rateliai, 
į kuriuos įsijungė kone visi 
dalyviai. Šis balius parodė,' 
kaip gražiai ir kultūringai mò 
ka linksmintis mūsų vyresnio 
ji karta ir kokia dosni ji gali 
būti lietuviškiems reikalams, 
kai turi pasitikėjimo tiems 
reikalams vadovaujančiais as 
menimis. Gaila, kad iš ’jauni’ 
mo tiki vienas kitas tebuvo 
matyti.

s Koresp.

URGENTE VENDE-SE CASA 
em: S. Vicente

1 terreno e/2 moradias 
preço À VISTA NCr.S 6.000,00 
Tratar pelo Tel.: 33-2484 ou 
Av. Paulista, 648 — entrada 2 

Apto, 993.

6
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