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PRANEŠIMAS
Naujo Mišiolo ir Kitu Leidiniu Reikalu

Jaučiu didelio malonumo galėdamas pranešti viso pašau 
lio lietuviams, kad jau išspausdintas ir netrukus bus atiduo
tas tikintiesiems naudotis lietuvių kalboje pilnas kasdieninis 
Mišiolas. Tokia pilna Mišiolo laida yra pirmoji mūsų kalbos 
istorijoje. Mišių giedamoms dalims yra gaidos. Pabaigoje yra 
maldų ir giesmių rinkinys. Šį didelį darbą atliko lietuviai Jė 
zuitai Tėvai Bronius Krištanavičius ir Anicetas Tamošaitis 
talkinami kitų lietuvių Jėzuitų,

Prieš kelis mėnesius išspausdintas Apeigynas. Ir Mišio
lo ir Apeigyno tekstai yra aprobuoti Liturginės Tarybos Ro
moje. Tik šie tekstai yra autentiški ir negalima vartoti kie
no kito pagamintų ar pasiganau tų tekstų

Mišiolo ir Apeigyno spausdinimo išlaidas užmokėjo lie
tuviai Tėvai Jėzuitai. Kadangi Mišiolo didelį skaičių teks ati
duoti jaunimui už Amerikos, kuvie nepajėgs užsimokėti jo 
savikainos, kadangi Apeigyno spausdinimas kainavo daugiau 
negu bus gauta atgal jį platinant, prašau lietuvius šį istori
nį darbą paremti savo aukomis, siunčiant ja? lietuviams Tė
vams Jėzuitams Chicagoje

Po Vatikano II Visuotino Susirinkimo lietuviai ne tik 
neatsilikome nuo kitų tautų, o daugelį net aplenkėme paruo
šę savo kalboje Mišiolą, Apeigyną, išvertę Visuotino Susirin
kimo nutarimus. Pačioje Lietuvoje rusų valdžia leido išspaus 
dinti ribotą kiekį Apegyno, kelis šimtus kopijų pasiuntė už
sienio lietuviams, o Lietuvoje bažnyčios jį gavo tik praėju
sią vasarą, gi laisvai jo gauti negali net kunigai. Mišiolo ir 
Visuotino '•usi inkimo nutarimų vertimų Lietuvoje dar neturi 
ir Dievas žino, kada turės. Mokėkime naudotis laisve ir sa
vo kalbos-teisėmis. Šiuos tris leidinius; Mišiolą, Apeigyną ir 
Visuotine Sus rinkimo nutarimus privalėtų turėti kiekvienas 
lietuvis. Tokie leidiniai mūsų kalboje yra pirmą Kartą ir liks 
laisvo pasaulio lietuvių religinės ir tautinės kultūros pa
minklais.

Tikiuosi, kai kartu su manim visi lietuviai reiškia dė
kingumą lietuviams Tėvams Jėzuitams, kun. prof. P. Dam
brauskui ir visiems, kurie savo darbu prisidėjo šiais trimis 
leidiniais praturtinti mūsų religinį ir tautinį gyvenimą.

Vyskupas Vincentas Brizgys
Chicago, Ill., 1967 m. lapkričio 21 d.

PAAIŠKINIMAS
SVEIKA MARIJA Lietuviško Vertimo Reikalu

Lietuvoje išleistame Apei- 
gyne Angelo Pasveikinimo — 
Sveika Marija užbaiga skam
ba; pagirtas tavo Sūnus Jė
zus. Šis vertimas neatitiko Li 
turgiaės Tarybos patvirtinto 
teksto. Klausimas atsidūrė 
Apeigų ir Tikėjimo Doktrinos 
kongregacijose ir iki šiol iš 
jų nebuvo atsakymo.

Dalyvaudamas Vyskupų Si
node J. E. vyskupas J. Matu- 
laitis-Labukas kreipėsi spalio 
20 d. raštu į Valstybės Sekre
torių J. E. Kardinolą A. Ci- 
eognani prašydamas jo inter
vencijos.

Dabartinio lapkričio 11 die
nos raštu, Nr. 6877/67 J. E.

Noreika, Kardelienė, Laurinciukas...
Dialogas tarp Noreikos ir Kardelienės — draugiškas
Dialogas tarp Noreikos ir Laurinčiuko — nedraugiškas,’^

Montrealis buvo garsus ne lietuvių iš, šiapus bei ^anapus 
tik paroda. Pagarsėjo jis ū dialogais. Taip pat dialogais

Kardinolas A. Cicognani atsa
kė, kad išklausius Apeigij ir 
Tikėjimo Doktrinos Kongrega 
cijų nuomonės ir klausymą 
patiekus asmeniniai Šventa
jam Tėvui Pauliui VI, Šventa
sis Tėvas savo sprendimu pa
tvarkė sekančiai: Kalbant An 
gelo Pasveikinimą lotyniškai 
yra ir Lietuvoje privalomas 
autentiškas lotyniškas teks
tas; Benedictus iručius vent- 
ris tui Jesus. Gi kalbant lie
tuviškai galima sekti nauju 
lietuvišku vertimu: Pagirtas 
tavo Sūnus Jėzus.

Vysk. V. Brizgys
Chicago, Ill., 21-11-1967. 

tarp lietuvių iš anapus. Vie
ną tokį dialogą aprašė Nau
jienos rugsėjo 9 ir 11 d. iš 
koncerto, kuris rugpjūčio 31 
buvo surengtas vietos lietu
vių raaijo valandėlės ir ku
riame dainavo Virgilijus No
reika.

VIENAS DIALOGAS:

«Rugpjūčio 31 d. vakarą 
Montrealio muzikos salėj Vil
niaus operos solistui Vilgilijui 
Noreikai buvo suruoštas kon
certas... Koncerte dalyvavo 
jau minėta Juodvalkytė ir Bu 
dry . Prisirinko beveik pilna 
salė. Publikai patiko dainos, 
kanklės ir birbynė. Po kiek
vienos dainos susirinkusieji 
nesigailėjo aplodismentų. Mu
zikos salė buvo pripildyta 
daugumoje ne senais imi
grantais, bet naujai atvažia
vusiais lietuviais...

Bet koncerto įvykiai v'ea 
plojimais nepasibaigė. Salėn 
susirinkusius -nustebino ponia 
E. Kardelienė; Montrealyje 
leidžiamos Nepriklausomos 
Li tuvos redaktoriaus žmona 
ir nepriklausomoje Lietuvoje 
ilgus metus dainavusi Lietu
vos operoje. Ji pąkilo iš pir
mųjų kėdžių ir įteikė didelę 
grėlių puokštę Vilniaus ope
ros solistui Vilgilijui Norei
kai. Salėje kilo dužiausias 
trikšmas...

Ponia Kardelienė buvo nu
vesta ant scenos, įteikė gė
les ir tarė šiuos žodžius:

— Mums visiems labai ma
lonu, kad Tamsta įvairiuose 
kraštuose garsini lietuvių 
vardą...

Šiuos Kardebeuės žodžius 
palydėjo gausūs plojimai. Bet 
savo pastabų ji dar nebaigė, 
Ji tuojau pat pridėjo;

— Mums visiems būtų labai 
malonu, jeigu Lietuva vėl bū
tų nepriklausoma.

Salėje pasigirdo dar dides
nis plojimas. Jie patraukė 
Kardelienės sakinins. Bet kai 
ūžesys šiek tiek aprimo, tai 
ponia Kardelienė šitaip bai
gė savo sveikinimą:

— Kad Lietuva būtų nepri
klausoma, o mes visi gimti
niame savo krašte laisvai ga
lėtume dainuoti grąž ąs lietu 
viškas dainas.

Kardelienės žodžius palydė
jo dar didesnis plojimas. Pąsi 
girdo Lietuvos laisvės reika
laujantieji balsai.

V. Noreika tiktai lingavo 
galvą, bet nieko nesakė. Bet 
kai p. Kardelienė nuėjo nuo 
scenos, atsisėdo į savo vietą 
ir salė aprimo, Virgilijus *No- 
reika priėjo prie rampos ir 
tarė:

— Iš tikros širdies dėkoju 
p. Kardelienei už gėles ir 
linkėjimus...

Atsiminkite Balsuoti Atei- 
>' *

nanti Sekmadieni! Renkame
Brazilijos Krašto Lietuviu 

Taryba!

BALSUOTI GALI
Ir Brazilijos pilietybę turin 

tieji, baigę 18 metų amžiaus. 
Gali balsuoti ir nespėję užpil 
dyti registracijos Irpus.

Atėjus į balsavimų vietą 
reiks tik pasirašyti knygoje 
vardą, pavardę bei adresą. 
Kas dar negavo, tas čia gaus 
balsavimų iapą.

Tarybon yra 97 kandidatai. 
Iš jų reiks parinkti 15 į Ta
rybą. Pastatant prie jų pavar

Salėje vėl pasigirdo garsus 
plojimas. Atrodė, kad solistas 
norėjo dar kažką pasakyti, 
bet neturėjo progos, Aplodis
mentai neleido jam kalbėti. 
Publikai nurimus, p. Kardelie
nė atsistojo ir tąrė;

— Kai parvažiuosite, tai pa 
sveikinkite Kiprą Petrauską, 
su kuriuo man teko dainuoti 
daugelį partijų.., Ir pasveikin 
kite visus jaunus dainirrnkus 
lietuvius...

Iš Vilniaus atvykęs daini
ninkas, išklausęs p. Karūelie- 
nės prašymą, tarė:

— Brangi ponia, galite bū
ti tikra, kad perduosiu Kiprui 
Petrauskui jūsų sveikinimus, 
o jauniems dainininkams lie
tuviams perduosiu jūsų linkė 
jimus...

Salė ir vėl paskendo šauks 
mų ir plijimų jūroje.

Plojimams dar nepasibaigus 
pradėjo leistis uždanga, kuri 
atskyrė artistus nuo publikos.

ANTRAS DIALOGAS.

•Vos spėjo uždanga nusi
leisti, A. Laurinčiukas, ^buvęs 
JV, bet dabar gyvenantis 
Montrealyje ir atidžiai sekan 
tie kiekvieną parodon atva. 
žiavusį lietuvį, pribėgo prie 
solisto Noreikos ir sušuko;

— Kas tave įpareigojo da
ryti tokius pareiškimus?

— Kokius žparsiškimus? — 
nustebęs atšovė dainininkas.

- Ką tu pasakei Kardelie 
nei? — vėl šaukia Laurinčiu 
kas.

— Ji man gėlių davė, o tu 
nori, kad aš tylėčiau? — už
klausė Noreika.

— Kada ji užsiminė apie 
nepriklausomybę, tai tau rei 
kėjo pasakyti, kad Lietuva 
laisva, — jam atkirto Laurin 
čiukas.

— Tai tavo dalykas, — at
šovė Noreika. — Tu gali jai 
tai pasakyti.

- Jeigu nenorėjai to paša 
kyti, tai nereikėjo nieko sa
kyti, — pridėjo Laūrinčiukas. 
— Kai užsiminė japie nepri
klausomybę, tai reikėjo nu
mesti gėles ir demonstraty

VISI LIETUVIAI
dės kryželį.

GALIMA BALSUOTI UŽ 
MAŽIAU negu 15 kandidatų.

NEGALIMA BALSUOTI UŽ 
DAUGIAU NEGU 15. Pasta 
čius, pav. 16 17 ar daugiau 
kryželių, visas lapas bus at
mestas, kaip negaliojantis.

Tame pat lape dar yra 6 
kandidatai į Kontrolės komi
siją. Iš tų 6 reikia parinkti į 
Kontrolės * komisiją tik tris 
kandidatus. Ne daugiau.

viai išeiti.
Virgilijus Noreika nieko į 

tai neatsakė. Jis tik pasižiū
rėjo nuo galvos iki kojų į 
Maskvos agentėlį, apsisuko 
ir nuėjo nuo scenos.

Daugelis girdėjo šį d alogą, 
nes tai buvo paprastų žmonių 
pasikalbėjimas, bet dviejų at- 
sakemingų vyrų ginčas-.

SKAITYTOJO IŠVADOS

Aprašytasis epizodas labiau 
nei ilgos diskusijos išspren
džia klausimą, kiek yra ’įm&- 
nomas «-dialogas su kraštu .

Įmanomas tarp šiapus ir 
anapus esančių lietuvių, ku
riem yra bendras ryšys — 
bendra meilė lie aviškai kul
tūrai,

^Neįmanomas tarp šiapus 
esančių lietuvių ,ir tų, kurie 
yra anapus, kaiba lietuviškai, 
bet atstovauja Maskvai. Te
kis čia yra A. Laurinčiukas 
(nors su juo kai kurie įžy
mūs lietuviai Montrealy ir 
mėgino megzti ryšius, jausda 
mi savyje tokį tikėjimą, įkaip 
prezidentas Rooseveltas, tikė 
jęa atvėpsiąs ir Staliną.

Epizodas rodo Maskvos at 
stovo Laurinčiuko šioje vie
toje nepasisekimą, kai jis ry 
šiuose tepripažįsta «one way». 
Savo nepasisekimo priežastim 
greičiausia laikys no savo sis 
temos klaidas, bet... Noreiką. 
Taip ir Maskva daro, už ne
pasisekimus kaltina ne savo 
sistemą, bet Voznesenskį -ir 
kitus rašytojus, kurie negali 
sutilpti į sistemos prokrusto 
lovą.

Iš «Darbininko»

Jo Prakilnybė Prel. P. Ra- 
gažiaskas grįžo praėjusį šeš 
tadienį iš ligoninės, bet dar 
privalo namie gydytis, Tačiau 
nors ir ligotas, visgi pasakė 
Bendruomenės choro mišiose 
pamokslą ir dalyvavo jo po
kylyje vakare, vėl pasakyda
mas nuoširdžią kalbą.

Lietuvos nacionalinė i 
M.Mažvydo bibliotekai , 

-- ---- -----------------j
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AKIS AKIN SU DIEVO
(pabaiga)

Komunistinei santvarkai įsi
tvirtinus Rusijoje, tokie šū
kiai užliejo visą kraštą. Juos 
lydėjo atitinkami darbai, Ko
vingi bedieviai užpuldinėjo 
bažnyčias, Jtrukdė pamaldas, 
šventvagiškai naikino ir nie
kino relikvijas, šventųjų pa
veikslus. Valdžia atėmė iš 
bažnyčių vi&as per ilgus am
žius tikinčiųjų suaukotas bran 
g-enybes, o Čeką pripildė pri 
verčiamojo darbo stovyklas 
vyskupais, kunigais, tikinčiai 
siais. Smurtiškas tikinčiųjų 
persekiojimas trunka ir šian
dien anapus Geležinės uždan
gos ir Raudonojoje Kinijoje.

Tiek ateistinės medžiagos 
ir per tokį ilgą laikotarpį ab
sorbavęs, tapau imunizuotas 
prieš ūminius ir lėtinius (chro 
aiškus) antideitus. Tad ir da
bartinės generacijos dalies šū 
kiai «Dievas yra miręs... Ale
liuja* nedaro didesnio įspū
džio, tik išryškina joje stoką 
žmogiškos savigarbos. Argi 
galima kitaip pavadinti lau
kinių padermių šūkavimus ir 
džiungliškus šokinėjimus ap
link tariamai mirusio » Dievo 
kapą. )ievo, kurs buvo kelis 
tūkstančius metų garbinamas 
kraujo aukomis maldomis, him 
nais, muzika, menu. Kaip su
skurstų žmogaus kultūros tū
ris ir žavesys, jei iš jos būtų 
išimti religinio pobūdžio me
no kūriniai ir architektūri
niai paminklai. Ką ras atei
ties archeologai, betirinėdami 
dabartinio amžiaus civilizaci
jos griuvėsius? Požemiuose 
plieninius silosus branduoli
nėms bomboms ir seifus auk
sui ir brangenybėms saugoti. 
Pildosi Mefisto trankus džiū
gavimas; žmogaus padermė

DR. DOMAS JA-AITIS

MARINTOJU ALTIZERIU 
žemėje garbina šventą stabą 
— Auksinį Jautj. Atrodo keis 
ta, kai dabar Dievo idėją 
gr auna ne gamtos mokslų 
disciplinos, betjieologdi, Moks 
las per paskutinius dešimtine 
čius nesurado nieko priešin
go tikėjimui. Vis labiau tampa 
akivaizdu, kad mokslas ir ti
kėjimas išteka iš to pat žini
jos šaltinio. Būtų klauniškas 
paradoksas, jei tikėjimo pro
blemas pradėtų matuoti mi- 
kromilimetrais, o branduoli
nių reakcijų vyksmą aiškintų 
Švč. Trejybės dogma arba 
Tomo Akviniečio Summa 
nuostatais!

Radikalioji teologija bando 
įterpti ateistišką matympunk- 
tį krikščionybėje. Keista kad 
tos rūšies teologai nužudo 
Dievą, bet norėdami visgi pa 
silikti teologais, kuria radika
lią, ateistinę teologiją, nbrs 
jai tinkamiausias būdvardis 
būtų «absurdiška*. Nesąmonė, 
nepagrįsta hipotezė, išreikšta 
XX-jo amžiaus gale, nėra ir 
negali būti nė vert ngesnė, 
nė teisingesnė už tiesą, iš
reikšta V-me, X-me ar XV- 
me šimtmetyje! Kaip Newto- 
no dėsniai nesensta, kąip 
Einšteino lygtis J - m x C2 
galiojo, nors ji nebuvo žino
ma, ir tebegalioja dabar, ją 
išreiškus algebriniais simbo
liais. ir Kri taus doriniai pra
dai nė sensta, nė jaunėja, 
nes yra amž ni. Kristaus pas
kelbti idealai — mejlė žmo
gaus žmogui, laisvė, apvaldy 
ta meile kitam žmogui ir vi
sam pasauliui, skatina eiti, 
nors ir vingiuota linija,lį Ome 
gos kalno viršūnę, išsiskleis
ti į Dievžmogį.

Mitologišką Prometėją poe
tai garbina už tai, kad jis pa

grobė iš Olimpo dievų ugn 
ir uždegė ją žmogaus namų 
židinyje. Tai atidarė vartus 
technologinei revoliucijai, su
kūrusiai medžiaginę gerovę. 
Tačiau daug daugiau turėtų 
būti šlovinamas Tas, kuris at- 
■ešė į šį pasaulį Meilę, mi
rė už ją ir paliko ją gyventi 
mūsuose, Jis yra pradas žmo
gaus dvasinės ir dorinės re
voliucijos.

UŽBAIGAI

Mano asmeninė reakcija, 
dabar tą senobini šūkį išgir
dus, buvo nerimastis ir pasi
piktinimas, ne tais, kurie ją 
skelbia, bet klausytojų, ypač 
tikinčiųjų pilotišku neutralu
mu, primenančiu apaštalo Pe
tro naktinį Kristaus atsižadė
jimą. Tačiau, atrodo, kad to
kiai elgsenai kažkodėl nori
ma pritarti. «laiškų Lietu
viams* 1967 metų sausio nu
meryje skaitome tokias min
tis: «Gyvasis Dievas negali 
būti pražudytas žmonių, sa
kančių, kad jis miręs — ly
giai taip pat, kaip jam apgin
ti nereikia žmonių, teigian
čių, kad jis gyvas. Juk tikro
vė negali būti pažeidžiama 
ideologinių debatų apie tikro
vę», (cit. «Ohristian Century»

aleksas Kalinauskas
Advokatas

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

rezidencija Raštinė:
R. Joaquim Piza, 204 5 de Novembro. 244

Tel. 31 2548 4.o-Sala 19- Tel. 37-0324
no 14,00 iki 18,00 vo!

JAKUTIS & LAPIENIS LIDA '
RUA COSTA BARROS, 352

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

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

1965. XII. 1, žr. redakcijos 
pastabą šio straipsnio gale). 
Tasai teigimas yra gerai įžo 
dintas ir logiškai teisiagas, 
bet realybėje jis klaidingas, 
paraduojantis asmens dvasi
nį aktyvumą. Argi galimą su
tikti su mintimi «lygiai taip 
pat... jam apginti nereikia 
žmonių, teigiančių, kad jis 
gyvas». Akivaizdu, kad Die
vo esimo nenulems jokios 
teorijos ir įvairūs ginčai. Jie 
nepakeis tikrovės. Tačiau teo 
rijos kuriamos ir ginčai ve
dami žmonių ir su žmonėmis. 
Šias laikais neteisybė net 
moksle ir ypač mokslo pop»- 
liarizacijoje taip dažnai kar
tojamu, kad yra svarbi mūsų 
pareiga nuolatos priminti tel 
sybę. Negalima užmiršti, kad 
yra įsikūrusių organizacijų 
ateizmą, antikrikš^ionišką ide 
ologiją skelbti ir skleisti tos 
rūšies, dažnai pseudomokšli- 
nę literatūrą. Todėl nereikia 
nustebti, kad žmonės svyruo 
jantys savo įsitikinimuose pa 
tenka į jų įtaką ir neretai ap 
sisprendžia prieš Dievą. Ne 
tik vaiko sąmonė, bet kar
tais jaunuolio ir net užaugu 
šio kai kurios sąmonės erd 
vės yra «tabula rasa» (tuščia 
lenta). Moderni propaganda

vykdoma labai rafinuotais bi 
dais. Surastus sąmonėje bal
tus lopus užpildo greitai sa
vo medžiaga, Dabar vyksta 
ta neatiaidi idėjų kova ui 
žmogaus sielą Tad teisingu 
idėjų plėtrai ir gaivinimui 
reikalinga žmonių, skelbian- 
iių jas, vykdančių jas ir 
skleidžiančių tų idėjų spin
duliavimą. Aiman, krikščio
nys yra netekę idėjinio pil
numo ir pasaulėžvalginio verž 
lumo. Gal “’krikščionys palū
žo, o gal ilsisi, besigėrėdami 
pergalės laurais laimėtais pra 
eityje?

Gyvoje kultūroje, gyvoje 
visuomenėje krikščionių tok
sai idėjinis sustingimas yra 
žalingas ir jiems patiems ir 
aplinkai... Asmens gyvam ti
kėjimui, kaip ir tautos nepri
klausomybei, būtinas nuolati
nis budėjimas. Ar mes galime 
užmiršti egzistenciniu neri
mu alsuojančius Paskalio žo
džius: «Jėzus "kentės iki pa. 
šaulio pabaigos: negalima tad 
visą tą laiką miegoti*.

Redakcijos pastaba apie 
minimą «Christian Century» 
citatą («Laiškai Lietuviams»* 
1967 metai, sausio mėnuo, 
dėvintis puslapis) Tenka pa
stebėti, kad toje citatoje aiš
kiai ir stipriai patvirtinamas 
absoliutus ir neišvengiamas 
Dievo buvimas, nepriklausąs 
nei nuo žmonių neigimo, nei 
nuo jų teigimo. Kitais žo
džiais tariant, žmonės gali 
kaip nori laryti, tikėti ar ne
tikėti, neigti ar ginti, vis 
vien Dievas j ra.
IIHff—ll
ÍIHMHBÜ

Giminystės Ryšiai
ALBINAS BARANAU KAS

(tęsinys)

— Eik, jau eik, verksny!
Sargas išbėga, priverdamas 

duris. Po pusvalandžio jis jau 
grįžta visas sušilęs, išprakai
tavęs, su čiužiniu ant pečių.

— Dėde!
Kamera tuščia...
Sargas pliaukšterėja liežu

viu ir galvoja. Pirmiausia iis 
eina ieškoti už raštinės, kur 

tovi atremti į tvorą lentiniai 
pastatai su keturkampiais lan 
gučiais virš durų. Visur tuš
čia. Tada jis bėga į miestelį- 
Ten dar girgžda ratai ir dun
da motorinis malūnas. Rinko
je jau tik žvirbliai rankioja 
arklių pribarstytas avižas, tu- 
čiau kitoj pusėj šviečia alu
dės langai ir prie tvoros sto
vi keletas vežimų. Sargas įei
na ir apsidairo — už kampi
nio staliuko sėdi kalinys tarp 

dviejų pusbernių ir geria su 
Jais alų.

— Tai aš dabar kalėjime. 
O rogės iš to ąžuolo — brole 
11 tu mano!

— Cha, cha, cha!
— Anava, anava, ateina sar 

gas manęs varytis.
Pusberniai kvatojasi ir išsi

žioję laukia, kas bus toliau.
— Broniau, eikš, išgersi 

alaus — aš statau.
— Dėde, bijok Dievo, ką 

jūs darot?
— Na, na, sėsk ir gerk.
Pusberniai vėl trūksta juo 

kais. Sargo akyse ašaros, jis 
ima dėdę už rankos.

— Nenorėkit mace prapul
dyti...

Kalinys murmėdamas kyla 
iš užstalės,

— Ką darysi, jei taip gra
žiai prašai, tai einu.

Pusberniai visai nuleipsta 
bežvelgdami. Lauke dėdė su

duoda sargui per petį.
— Ką, tu nė baikų nesu

pranti? Čia tik juokai; norė
jau tave pagąsdint, pažiūrėt, 
ar rasi. Būtume nors alaus 
išgėrę.

— Aš su jumis gražiai, kaip 
su gimine, o jūs mane visai 
ant juoko laikot.

— Na, na, jau ir užpyko...
Patvoriu, patvoriu, kur nie

kas nevaikšto, paskui per 
daržą parsiveda sargas kalinį 
į' daboklę.

— Aš jums atnešiau čiuži
nį: radau ant aukšto. Bus ne 
taip kieta gulėt.

— Gerai, gerai.
Sargas taiso patalą, sako 

labą’ nakt ir išeina.
— Labąnakt, Broniau,
Miestelyje sustoja malūnas, 

gęsta šviesos, dangus pajuos 
ta ir iš miškų atlekia vėjas. 
Jis landžioja po krūmus ir 
kilsterėja valsčiaus sargo lan 
ginę, o po to garsiai suūžia 
kapinėse, kur vos matyt žvaigž 
dės pro juodas beržų Šakas. 
Sargas nusirengia, klausosi* 

paskui eina uždaryti kame
ros. Kalinys alsuoja giliai ir 
vienodai. Sargas pasuka ras
tą ir eina miego.

Prie šitokio vėjo senas vals 
čiaus namas girgžda, spraksi 
ir braška nuo pamatų iki sąs 
parų. Čia ir šiaip neramu 
naktimis, o labiausia, jei ka
pinėse atsiranda apuokas. Be 
to, pelės kasnakt išlenda vai 
kytis asloje arba piktai cypia 
po grindimis. Lauke skamba 
ant tvoros pakabinti sekreto
riaus kibirai.

Vidurnaktį sargą pabudina 
trenksmas. Jis pakelia galvą 
ir Šoka iš lovos.

— Va Jėzus, Marija, Juoza
pai šventas!

Ir vėl smūgis į daboklės 
duris. Tai dėdė, pagautas 
siaubo, veržiasi laisvėn, šauk
damas pagalbos.

— Kas, dėdule, kas?
Kameroje tamsu. Kalinys 

apgraibomis ieško sargo ran
kos.

— Ar tu čia, Broniuk?
— Aš, aš.
Dėdės balsas virpa iš iš

gąsčio. Sargas uždega šviesą. 

Dėdė F^ovi prie durų išplėtęs 
akis, suveltais žilais plaukais.

Vaje, vaje!..
— Kas čia jus taip išgąs

dino?
— Baisiai prisisapnavo. Gra 

bas!
— Gulkit, dėde, nusiramin

kit. Šviesą laikykit žibančia. 
Nereikėjo gesint; čia galima 
žibint per naktį.

Kalinys sėda ant narų ir 
sodina sargą šalia savęs.

— Te, užsirūkyk.
— Kaip jums tas grabas, 

galėjo prisisapnuot?
— Pats nesupaisau. Atsigu

liau ir sapnuoju, rodos, tveriu 
žąsims gardą už peludės. Tve 
riu ir švilpauju, o paskui gir
džiu atvažiuojant; pakeliu gal 
vą — eigulys su policininku 
Sustoja — pasisveikinam.gSa- 
ko: «Tai tu pavogei ąžuolą?* 
O aš nmirktelėjęs «Kokį, iš 
kur?» - «0 iš Grybgirio, tą 
kur pakelėj, už tiltelio». Ieško 
kit, sakau jiems. Atidarė klė 
ties duris ir linguoja galvom 
«Jau, sako, spėjo nuvežt į lent 
piūvę. Sakau; «Ką jūs ten ma
tot? Parodykit ir man».
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SVARBUS SEKMADIENIS
Bent dvejopu požiūriu ateinantysis sekmadienis, gruo

džio 10 diena, bus svarbus S Paulo lietuvių gyvenime. Svar
bus tuo, kad įvyks Brazilijos Krašto Bendruomenės i'arybos 
rinkimai, o dar svarbesnis tuo, ką tie rinkimai parodys. O 
parodys jie du dalykus: parodys, kiek organizacinis komite
tas sugebėjo per metus laiko paskleisti Lietuvių Bendruome 
nės mintį S. Paulo lietuviuose ir, antra, kiek dar turime lie
tuvių sugebančių atjausti visos tautos, ne vien siauros savo 
vo grupelės ar asmeniškus reikalus.

Nelengvas darbas buvo Komitetui skleisti Bendruome
nės mintį lietuviuose, kadangi mūsų sąlygose trūksta susisie 
kimo priemonių. <M. L.», vienintelis spausdintas žodis, pasie
kia nepilną tūkstanti Brazilijos lietuvių šeimų. Radijo netu
rime. Didesnių susirinkimų neorganizuota, todėl nebuvo pro
gų gyvu žodžiu išdėstyti žmpnėms Bendruomenės reikalingu 
mą ir naudingumą, bei išaiškinti jai daromus priekaištus. 
Spausdintas žodis niekada negali atstoti gyvo žodžio pa
trauklumu.

Kita vertus; lengviau yra sukurti naują dalyką, negu 
atgaivinti ar pataikyti seną. O juk Bendruomenė Brazilijoje 
yra n iš naujo kuriama o tik atgaivinama, Ir dėlto yra už
silikusio seno, nemalonaus raugo, kuris daug kam nepatiko 
ir nepatinka, ir dėl jo pati Bendruomenė atrodo abejotinos 
ve- tės, jeigu ne visai nereikalinga. Kiti iš tiesų ir sako! <Ap 
šiėjome be Bendruomenės per tiek daug metų, apsieisime be 
jos ir toliau». Apsieita tai apsieita, bet nepagalvojama, ko
kie tokio «apsiėjimo vaisiai*. Ar ne pakankamai liūdni?

Nesiimam nagrinėti, ar organizacijos komitetas padarė 
viską, kas būt buvę galima bei reikalinga propagandai už 
Bendruomenę pravesti. Rašyta nemažai. Posėdžiauja irgi ne
mažai. Belieka pravesti pačius rinkimus.

Antra: šis sekmadienis parodys, kiek mūsų tarpe yra 
dar visų lietuvių ir lietuviškumo labu nuoširdžiai besisielo
jančių tautiečių. Ne, paduotų balsų skaičius dar ne viską 
tepasakys. Bus geriausių norų lietuvių, kurie tą dieną nega
lės balsuoti. Vieniems balsavimo vietos per tol’, kiti ligos 
prispausti, treti išvykę su reikalais. Tačiau ir tų nebalsavi- 
mą pilnai pateisinant, balsavusių skaičius bus apytikris, pa
brėžiame apytikris rodyklis kiek BALSAVIMO APYLINKĖSE 
yra stiprios lietuviškos širdies lietuvių, kiek yra sugebančių 
bendrą lietuvišką reikalą statyti aukščiau už savo asmeniš
kus reikalus.

O, kad tokių lietuvių pasirodytų ko daugiasiai!

Kardinolas Leger
PETRAS PAKALNIS

Lapkričio 7 dieną Montrea- 
lio aeredrome viskas buvo 
įprasta: lėktuvas nusileido 
punktualiai, mažas žurnalistų 
būrelis laukė kardinolo, o 
šis, pasakęs jiems keletą ne
reikšmingų dalykų, sėdo į au 
tomobilj ir nuskubėjo namo. 
Bet po dviejų eienų sprogo 
tikra sensacija. Tas pats Mon 
trealio kardinolas, kaip pra
nešė Vatikanas, atsisakė vys
kupystės, ryžosi vykti į Afri
ką ir tarnauti raupsuotiems. 
Smalsūs žurnalistai, žinoma, 
tuojau apgulė kardinolą ir no 

rėjo sužinoti, kas nulėmė to
kį neįprastą jo žingsnį. Kar
dinolas jiems atsakė, kad tai 
esąs jo sąžinės sprendimas, 
Dalyvaudamas Visuotiniame 
Bažnyčios Susirinkime, jis 
mąstęs apie tikėjimą ir ne- 
tikAjirną ir apsisprendęs pa
švęsti' savo gyvenimo likutį 
tiems, kurie labiausiai reika
lingi pagalbos ir užuojautos. 
«Aš pasiekiau amžių», kuria 
me gali sukalkėti kūnas ir 
siela, «sak ėkardinolas Paulius 
Leger*. Reikia pavartoti pen
tinu», kad galėčiau išeiti iš

MÜSÍS LIETUVA

įprastų gyvenimo vėžių*.
Tie neįprasti kardinolo žo

džiai atidarė jo širdies gel
mes ir sujaudino ne vieną iki 
ašarų. Tikrai, daug ira žmo
nių, kunigų, seselių ir broliu
kų, tarnaujančių raupsuotiems. 
Bet Jkad kardinolas? apleistų 
tokią aukštą vietą^ir pasi
rinktų tokią žemą tįęi atbai
dančią tarnybą yra ne kas
dienis įvykis. Tiesa, iš jo bu 
vo galima laukti drąsių ir vy
riškų žingsnių, bet jo apsi
sprendimas tarnauti raupsuo
tiems nustebino net ir tuos, 
kurie jį labai artimai pažino-

Kardinolo nueitas 
kelias

Kardinolas Leger gimė vie
name mažame Kanados mies 
telyje prieš 63 metus. Būda
mas dar vaikas, jis įstojo į 
mažąją kunigų seminariją ir 
norėjo tapti kunigu. Pajutęs 
vienuolio pašaukimą, įstojo į 
jėzuitų ordiną, bet dėl men
kos sveikatos turėjo jj apleis
ti. Vėliau, sustiprėjus sveika
tai, įstojo į Sulpicijaus Kon
gregaciją, tapo kunigu ir 1933 
m. išvyko į Japoniją. Pasi
darbavęs keletą metų, ten jis 
įsteigė kunigų seminariją ir 
pasižymėjo dideliais mokyto
jo ir auklėtojo gabumais 1939 
m, kongregacijos vadovybė 
nusiuntė jį pirmiausia į Pary
žių, o paskui į Kanadą, Pra
ėjus 7 metams jam teko vėl 
keliauti. Šį kartą vyresnieji 
jį nusiuntė j Romą, kad per
imtų Kanados Kolegijos va
dovybę. Bet ir čia jis gyve
no neilgai, nes, atsistatydinus 
Montrealio arkivyskupui, 1949 
m. jis buvo paskirtas to mies 
to ganytoju.

Kardinolas ir darbi
ninkai

Tapęs arkivyskupu, jis įs
teigė daug naujų pat apijų, už 
draudė statyti puošnias baž
nyčias, pakeitė daug atgyven 
tų nuostatų kunigams, sutvar
kė administraciją, šelpė ne
turtinguosius ir neseniai įren
gė Afrikoje raupsuotiems ligo 
ninę. Jis mėgo darbininkus ir 
emigrantus ir padėjo jiems 
kuo ir kur galėdamas. Kalbė
damas pramonininkams ir pir
kliams, jis kartą taip pasakė: 
«Praėjusiais metais kalbėjau 
jums apie skurstančiųjų kvar 
talus. Ar kas nors buvo pada 
ryta jų naudai? Jei jūs p įtik
site neturtinguos us skurde 
paruoškite priaugančiai kar

São Paulo, miesto vaizde.

tai kalėjimus, pataisų namus, 
teismus vedybų skyryboms,.. 
sanatorijas ir bepročių na-' 
mus, kurie jums kaštuos mi
lijonus ir bilijonus dolerių»- 

'Iš valdžios jis reikalavo, kad 
būtų pravestas įstatymas, tei
singiau tvarkąs darbininkų ai 
gas. Arkivyskupo nuomonė, 
fabrikai turėtų atlyginti dar
bininkams proporcingai pagal 
jų šeimos narių skaičių. To
kius įstatymus turi daugelis 
Europos valstybių, tokius įsta 
tymus jis piršo ir Kanadai.

Kardinolas ir lietuviai
Arkivyskupas Leger buvo 

labai palankus lietuviams. Jis 
dažnai aplankė besikuriančią 
Aušros Vartų parapiją, pasko
lino 30.000 dolerių bažnyčios 
statybai ir suteikė visokių 
lengvatų. Kai vienas kaimy
nas klebonas nusiskundė, kad 
pas kanadiečius kardinolas 
esąs retas svečias, jis jam at 
sakė: «Jūs esate namie, o šie 
viską prarado ir pradėjo kur
tis iš naujo svetimoje žemė
je». 1961 m. arkivyskupas da
lyvavo Kanados Lietuvių Die”' 
noje ir pasidžiaugė kultūri
niais jų laimėjimais.

Nepasikeitė
1953 m. tą uolų ganytoją 

Pijus XII pakėlė į kardinolus. 
Bet jis nekeitė paprasto gy
venimo būdo ir pasiliko toks 
pat, koks buvo.

Visuotiniame Bažnyčios Su
sirinkime kardinolas Leger 
pasižymėjo pažangiomis min
timis ir iškalbingai jas prista 
tė kitiems vyskupams. Jis sto 
jo už sąžinės laisvę, iškėlė 
moterystės ir meilės prasmę, 
reikalavo išmintingų reformų 
ir daugiau laisvės vietos vys- 
k ipams. Jau susirinkimo pra
džioje jis tapo viena iš vado
vaujančių asmenybių, ir jo 
kalbos rasdavo visuotinį pri
tarimą.

Afrikoje
Pasibaigus antrajai susirin

kimo sesijai, kardinolas Leger 
nuvyko į Afriką susipažinti su 
raupsuotų ligoninėmis. Jis ėjo 
per ligonių palatas, kuriose, 
kaip sakė jo p įlydo va», smar 
vė ouvo nepakeliama», iš tie
sų, raupsai yra viena iš bai- 
siaus ų ligų, ir tik labai apsi
marinęs ir tvirtų nervų žmo
gus gali tiems ligoniams tar
nauti. Raupsais sergąs žmo
gus vadinamas gyvu numirė
liu, nes labai dažnai jis nebe
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pagydomas.

f Misijų ilgesys
Sugrįžęs namo, kardinolas 

.pajuto, kad jo vieta turi būti 
ne vyskupo sostas, bet tų ne
laimingų žmonių lūšnelės. To 
dėl jis prašė popiežiaus, kad 
atleistų iš arkivyskupo parei
gų ir leistų tarnauti raupsuo
tiems. Kai popiežius galų ga
le sutiko, jie tarsi pajaunėjo. 
Savo širdies gilumoje jis vi
suomet buvo misijonierius. Mi 
sijomis jis pradėjo kunigo dar 
bą Japonijoje, misijomis no
rėjo užbaigti Afrikoje.

Pašvęsti raupsuotuju 
gerovei

Kalbėdamas su žurnalistais 
kardinolas jiems pasakė: «Jūs 
pažįstate pasaulio problemas. 
Iš vienos pusės yra badas, iš 
kitos aukšta civilizacija. Da
bar reikia pereiti iš žodžių į 
darbą. Aš noriu pašvęsti tą 
laiką, kurį Dievas man skirs, 
raupsuotų gerovei» Tikėjimas, 
sakė jis, yra liudijimas apie 
amžiną gyvenimų. Tie, kurie 
nesupranta mano žodžių, gal 
bus paliesti mano apsispren
dimo*.

Tai ne uz pinigus
Stebėdamas, kaip viena se

selė vienuolė slaugė raupsuo 
tus, vienas JAV kareivis jai 
tarė: «Sesele, aš negalėčiau 
slaugyti raupsuotų nei už mi
lijoną dolerių». Seselė jam at
sakė «Už pinigus negalėčiau 
ir aš». Norėdamas tarnauti 
raupsuotiems, kardinolas Le
ger neieško nei pinigų, nei 
sensacijos, bet to paties, ko 
ieškojo ir toji nepažįstama 
seselė.

«LAIŠKU LIETUVIAMS» 
KONKURSAS SUAUGU

SIEMS IR JAUNIMUI
Antrasis Vatikano susirinki

mas pravėrė Bažnyčios duris 
visokioms permainoms, kurios 
vienus džiugina, kitus sukre
čia. «Laiškų Lietuviams» re
dakcija nori suteikti progą vi 
siėms pasisakyti, kaip tos 
permainos juos paveikia, To
dėl skelbia rašinio konkursą 
tema «Kaip aš vertinu tai 
kas šiais laikais dedasi Baž
nyčioj». Vertinant atsiųstuo
sius rašinius bus atsižvelgia
ma į jų faktiškumą bei asme 
ninį nusistatymą.

Rašinys (straipsnis, beletris 
finis vaizdelis ir kt.) turi bū
ti ne ilgesnis kaip 3000 žo
džių, pasirašytas slapyvar
džiu ir išsiųstas kartu su 
atskirame vokelyje įdėta ti
krąja autoriaus pavarde bei 
adresu «Laiškų Lietuviams» 
redakcijai, 23 45 W. 56th St. 
Chicago, Ill. 6C6 5f, U.S.A. Kon 
kurso terminas — 1968 m. 
vasario 1 d. (pašto atspaudo 
data). Atsiųsti rašiniai tampa 
Žurnalo nuosavybe ir gali bū 
ti jame spausdinami. Vertini
mo komisiją sudaro: Aloyzas 
Baronas (pirm.), kun. Vytau
tas Bagdanavičius, i.I.C., Jo
nas Bagdonas, Dalia Kučėnie-

(pabaiga 4 pusi.)
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nė ir Fiorentina Kurgonienė. 
Skiriamos premijos: I — JOG 
dol., II — 50 dol. ir III - 25 
dol. Premijoms 100 dol. jau 
yra įteikęs V. Kuliešius.

įdomu taip pat žinoti, ką gi 
mūsų jaunimas galvoja apie 
permainas Bažnyčioje. Verta 
ir jiems patiems apie tai pa- 
svanstyti. Todėl ta pačia te
ma skelbiamas rašinio kon
kursas jaunimui, ne vyres
niam kaip 20 metų amžiaus 
(siunčiant rašinius, pažymėti 
«jaunimo konkursui>). Skiria
mos dvi premijos: 1—50 do
lerių ir II — 25 doleriai.

Vyriškas patvarumas ir drąsą
TIHAMER TOTH

Prisiminimu Žiupsneliai apie LRK 
Bendruomenės Chora

«Laiškų Lietuviams» 
redakcija

Dabar jau žinome, kurį galima pavadinti tvirto būdo 
jaunuoliū: ne tą, kuris tik turi kilnių principų ir idealų, bet 
tą, kuris pūgai tuos principus elgiasi, no s aplinkui ir visas 
pasaulis kitaip manytų. Ištverti, visokiose aplinkybėse — o 
kaip tai kartais esti sunku!

Kai beširdžiai jaunuoliai, kurį savo draugą, lyg šunes’ 
pusę valančios erzina ir kankina, kai šis, lyg medžiotojo už
klupta stirna, veltui dairosi pagalbos, — ir vis dėlto kankin 
tojams nepasiduoda, štai čia yra ir meilė, ir drąsa, ir prin
cipams ištikimybė.

Kai nesubrendusieji vaikėzai tyčiojasi iš švenčiausių re 
ligijos tiesų, kai žvengdami daro priekaištus, paimtus iš gat. 
vines literatūros, girdėtiems tikybos pamokose dalykams — 
atsakyti jiems drąsiai, moksliškai, atidengti jų sofizmus ir 
klaidas, ginti religijos tiesas, neįžeidžiant besityčiojančių — 
tam reikia tvirto būdo, tiesiog heroizmo.

Kai linksmas draugų juokas vilioja tave nue varginan
čio uždavinio į žaidimų aikštę — tam viliojimui atsispirti ir 
būti ištikimam savo pareigoms reikia charakterio, reikia ge
ležinės valios.

Pirmųjų amžių krikščionių persekiojimo metu buvo su
gautas vienas sodietis ir atvestas pas Jupiterio statulą. «Berk 
Smilkalo į ugnį ir aukok mūsų dievams» - paliepta jam- 
«Ne, to nedarysiu! ramiai atsakė Barlaamas. Pradėjo jį kan
kinti, bet viskas veltui. Galop rankos buvo prievarta išties
tos ant ugnies ir į delnus įpilta smilkalo. «Išberk smilkalą 
ir būsi laisvas!» — «Ne, to nedarysiu!» atsakė Barlaamas. 
Ir taip pasiliko stovįs ištiestomis rankomis. Liepsnos auga, 
ugnis jau liečia rankas, degina kumštyse sugniaužtą smilka
lą, bet jis stovi Ugnissudegino rankas, sudegino smilkalą, 
bet plieninė kentėtojo širdis neišsižadėjo savo Dievo.

Ak, kaip maža tarp mūsų šiandie yra tokių charakterių! 
Ir kaip visiškai kitokį vaizdą pamatai, pasidairęs po šiandie 
ninę mūsų jaunuomenę. Išsikvepinę gimnazistai, nuolatiniai 
kinų lankytojai, cigarečių čiulpikai; jaunuoliai, kurie vaiko
si kiekvieną pramogą, kurie apsikrovę tik sporto laikraš
čiais ir gatvinėmis knygelėmis; daug daug studentų, bet la
bai maža studijuojančių. Štai mūsų laikų jaunimo vaizdas!

(Iš «Jaunuolio būdas»)

AR REIKIA PUDROS GROŽIUI
STASYS YLA

Tu pažįsti daug jaunų ir 
nebejaunų artisčių, Kaip jos 
išlaiko savo veido grožį?

— Aš nemėgstu «skin ma
ke-up» (t. y. odos pagražini
mų — sako |<im Novak — ir 
manau, kad tai yra nesusipra 
timas. Scenoje vartoju labai 
ploną klodą (base) ir truputį 
pudros. Bet gyvenime nevar
toju nieko. Valau savo odą 
Šlapia kempine su trupučiu 
muilo ir vandeniu. Jei Jūsįiio 
rite būti gražios, turite dau
giau ilsėtis. Lengviausias‘bū
das ilsėtis tai numesti barfiis 
ir vaikščioti basoms. Gfį'žu’s 
iš darbo, aš išsimaudau5*Ir, 
persirengusi, vaikštau basa- 
Po valandos vėl galiu Apsi
rengti išeigai.

— Aš vartoju tik švarią pu

drą, — sako Dinah Shore, — 
ir tai labai atsargiai. Aš var 
toju pudrą, kuri nekenkia 
odai. Rūpestingai valau šukas 
kuriomis priž’ūriu plaukus. 
Grožiui reikia turėti daug mei 
lės žmonėms ir būtį įdomiai.

— Mėgstu tenisą, — sako 
Doris Day. — Tai padeda man 
būti stipriai. Mėgstu paprastą 
maistą. Stengiuosi išmiegoti 8 
valandas, jei galima. Žiūriu, 
kad dantys būtų balti, Juos 
plaunu soda, vartojama kepi
mui. Rūpinuosi, kad akys bū
tų šviesios ir plačios. Jas už
merkiu, pridengiu rankomis ir 
sėdėdama alsuoju kokias 20 
minučių. Tada akys pasidaro 
platesnės, labiau išreiškian
čios žmogaus dvasią... Visai 
nevartoju «make-up».

(Iš «Moderni mergaitė»)

JONAS BAGDŽIUS

Trijų dešimčių metų susi
kūrimo sukaktį minįs Ben
druomenės choras yra labai 
surištas su S. Paulo lietuvių 
kolonijos istorija. Nebuvo nei 
vieno tautinio paminėjimo, ar 
kurio kito viešo Brazilijos vi
suomenei pasirodymo, kur ne 
būtų dalyvavęs Bendruome
nės choras.

Per 30 metų skambėjo mū
sų dainos ir savo grožiu ža
vėjo kitataučius, o lietuviams 
ramino širdis ir teikė dvasinę 
atgaivą.

Būtų s inkų suskaičiuoti vi 
sus pasirodymus, koncertus, 
vaidinimus, giedojimus tiek 
S Paulyje, tiek kituose aplin 
kiniuose miestuose įvairių 
švenčių proga. Reiktų per
skaityti per 30 metų ėjusius 
lietuvių laik'aščius ir suran
kioti spektakliu bei koncertų 
aprašymus. Tai sudarytų gra
žių prisiminimų geroką pluoš 
tą. Nelaimei kaip tik šiuo me 
tu susirgo mūsų choro kūrė
jas labai gerb. pre atas pijus 
Ragažinskas ir todėl choro 
veiklos aprašymas gerokai 
nukentėjo. Juk Prelatas turi 
daugiausiai medžiagos jo isto 
rijai, Be: tuo tarpu gydytojas 
uždraudė jum net rašyti. To
dėl, kiek prisimindamas, pa
sistengsiu patiekti nors tai, 
ką pats atsimenu, nes beveik 
nuo pat choro įsikūrimo ja
me tenka dalyvauti.

ML. Redaktorius prašė įpin

Lėlės vaidina «Lietuviškas vestuves».

ti ir linksmų iš choro gyva
vimo epizodėlių, kurių tikrai 
netrūksta nė vienam jaunų 
žmonių sambūriui. Gal tokios 
rūšies įvykis yra kad ir ma
no įstojimo dieną 1937 m. po 
vasario 16 minėjimo V. Belos 
mokykloje. Jau ke etą kart«ų 
kviestas ir mokytojos a.a.JVla 
dzės Valiukevi -lutės paragin 
tas, drauge su a.a. Pranu Šu
kiu ir aa. Juozu Kujavu nu
ėjome į repeticiją. Juodu bu
vo įstoję jau anksčiau. Chore 
atsistojau greta draugo Šukio 
ir pradedam dainuoto Maes
tras J. t-tankūnas pasiklausė 
mano balso ir sako:

<Ko čia burbi kažką po no 
sim? Eik j kitą puse, prie 
bosų». Ir aš perėjau bosų pu
sėn, kur iki ši 1 tebestoviu.

Pirmutinis choro išvažiavi
mas į «užs enius» buvo 1938 
metais, kai nuvykome į Jun- 
diai mieste surengta vynuo
gių festivalį. Čia dalyvavome 
oficialiai pakviesti per Lietu
vos konsulą S. Paulyje. Susi
jungėme su soo Retiro Vil
ties choru ir repeticijos vy
ko v. Belos rūmuose, o gene
ralinė - šv. Antano Bažny
čios parapijos salėje.

Festivalis buvo plačiai iš
garsintas S. Paulyje ir kiek
vienai tautai buvo skirta atš- 
kira diena. Prieš mūsų dieną 
buv išmėtyti S. Paulo centre 
propagandos lapeliai, išgarsi
nę ietuvos vardą.

Vykome traukiniu iš Luz 
stoties, mums specialiai skir
tu vagonu. Lydėjt konsulo se 
kretorius p. Stasys Remen- 
čius, o Jundiai stotyje pasiti
ko pats miesto prefektas su 
rengiamąja komisija. Tai bu
vo lietuviams didelė garbė. 
Autobusais nugabeno mus į 
parodą ir pradėjo vaišinti vy 
nuogėmis bei sumuštiniais. 
Koncertas vyko didžiajame 
miesto kino teatre, tai progai 
pritaikytu chorui pasirodyti.

Sustojome dainuoti. Salė pil 
nutėlė žmonių. Kaikurie ėmėm 
nervintis. Bet kai užtraukėm 
pirmą dainą, visų baimė din
go, o salėje buvo tokia tyla, 
kad ir mes nustebome. Daina 
vome 14 ar 16 dainų. Labai 
pasisekė. Daugelis iš publi
kos po koncerto laukė mūsų 
išeinant iš salės ir sveikino 
gyrė, dėkojo. Jų tarpe vėl’ 
buvo miesto prefektas ii* čia 
gyvenantieji lietuviai.

Važiuojant į Jundiai buvo 
uždrausta kelyje dainuoti, bet 
po programos grįžtant niekas 
nebesulaikė mūsų entuziazmo. 
Ir pradėjom traukti savo dai
nas jau prie salės, sėsoami į 
autobusus ir traukėme visą 
kelią ir net Luz stotyje atsi
dūrę apie viduinaktį, iki išsi
skirstėme kas sau «bondėmis»,.

Augant choristų skaičiui vy 
resnieji pradėjo galvoti apie 
pramogas. Sudarytas dramos 
ratelis, vėliau vaidinęs kas 
trys mėnesiai. Ne visuomet 
vienodai gerai pasisekdavo, 
bet visgi, laikas nuo laiko, 
būdavo vaidinimas, ar choro 
koncertai.

(Bus daugiau)
lIEaBKgSH 
íÍhmmÍ

PASUK SAVO 
GALVELE

Vienoje prieglaudoje mer
gaičių buvo trimis daugiau , 
negu berniukų. Kiekvienas 
auklėtinis savo draugus ir 
drauges, o taip pat ir ;prie- 
glaudos vedėją pasveikinda
vo. Apskaičiuota, kad kas ry
tas būdavo 62õ§pasveikiujmai.

Kiek buvo prieglaudoje, mer 
gaičių ir kiek berniukų?

(3 taškai)

ŠACHMATŲ RUNGTYNĖS, 
Šachmatų rungtynėse (sulošta 

(pabaiga 5 pusi.)
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MUSŲ LIETUVA

peça por 
peça, 
fio por fio, 
circuito por 
circuito.

e assim
que o nosso 
equipamento 
eletrônico 
vai revisar 
o motor do seu 
Volkswagen.

Nunca o seu Sedan, Kombi ou 
Karmann-Ghia sofreu um exame tão 
rigoroso como vai passar agora ern' 
nosso Serviço Autorizado.
É que já temos equipamento eletrô
nico para análise de motores VW. 
E o diagnóstico eletrônico é exigente 
mesmo.
Depois que êle apontar o que o 
motor e a parte elétrica têm, nos
sos mecânicos (treinados na própria 
fábrica, lembre-se) vão saber exa
tamente onde mexer.
Mas prepare-se para uma surpresa.

(pabaiga iš 4 pusi.)

10o partijos. Kiekvienas da
lyvis su kiekvienu kitu daly
viu sulošė po 5 partijas.

Kiek buvo lošėjų?
(3 taškai)

ATSAKYMAS GALVOSŪKIO 
NR. 19:

Jei antrasis darbininkas vi
są darbą padirbtų šešiomis 
dienomis greičiau Juž pirmą
jį, tai pusę darbo jis padirb
tų trimis dienomis greičiau. 
Kadangi žinoma, jog antrasis 
darbininkas trimis dienomis 
mažiau dirbo, tai iš to aišku, 
jog vieną viso darbo pusę pa
dirbo vienas darbininkas, o 
kitą pusę kitas. Jei pirmasis 
pusę darbo padirbo per 10 
dienų, o antrasis per 7 die
nas, tai visą darbą pirmasis 
per 20 dienų, o antrasis per 
14 dienų.

♦♦

ĮSIDĖMĖTINI ADRESAI 
LIETUVOS ATSTOVYBES 
URUGUAY, MONTEVIDEO;

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

pusi. ê

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

LIETUVIŲ SĄJUNGA BRA
ZILIJOJ — Pirmininkas p 
Aleksandras Bumblis, Rus 
Gen. Fonseea Teles, 600 
Tel. 8-6423.

Iždininkas p, J URGE GARS 
KA. Rua Oratorio, 3093, 
Alto da Mooca.

LIETUVIŲ KALBOS 
PAMOKOS S. PAULY:

V. ANASTAGIO, Rua ©ama 
can, 625 — trečiadieniais 
18,30 vai.

MOOCA, Rua Lituania, 67 
šeštadieniais 14 vai.

LIETUVIAMS PAMALDOS
LAIKOMOS

V. Zeltaa parapijoje kasdie 
ną ir kiekvieną sekmadienį, 
kaip iki šiol

Mooca r. Lituania, 67 Lietu 
vių Namų koplyčioje:

Sekmadieniais ir šventadie 
niais 8.00 ir 17,00 vai.. Darbe 
dienomis 7 tr 7,30 vai., arbâ 
atskirai susitarus dėl laikoj 
kai turimos metinės ar 7 d 
mišios;

išpažintys čia klausomos 
kasdieną prieš mišias,

ESTAMEL VEÍCULOS LTDA.
SERVIÇO AUTORIZADO

Rua Ibitirama, 1239, Fone 63-2387, Cx. Postai 30.072 End Tel. MELIONAS SP

não vá pensar que nos 
, nC(-a oficina, nao p

Quando sa’rrod®a^os o motor do seu carro por um O 
O equipamento eletrônico é assim mesmo.

km.

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

Šv Juozapo Vyrų Brolijos- 
Pirmininkas p. Juozas Mate- 
lionis, Rua latai, 150 — Casa 
Verde, Tel. 51-4011.

I1MB—II 
ŪK3H«aii

Pirmą mėnesio sekmadienį 
Parque das Nações 18 vah 
Casa Verde, 17,15 val;
Antrą :

Jaçana klierikų kopi. 8,15 vai 
Bom Retire, i0 vai;
Utinga 18,00 vai.,

T r e č i ą i
Agua Rasa 8,15 valų
Moinho Velho 11 vai.,

' ' BRAZILIJOS LIETUVIŲ Ž N! Al

Lietuvos diplomatijos šefas p. St Lozoraitis prane
ša, kad mirus įgaliotam nim.steriui Dr Erikui Mejeriui, 
Brazilijos lietuviams konsulatinius patarnavimus (pasai.

įvairūs liudijimai ir k.) laikinai atliks Lietuvos 
pasiuntinybė Urugvajuje. Jos adresas yra:

Legacion de Lituania 
Ciudad de Paris 5836 
iMontevideo, Uruguay

-se'-'’~»ranm>naMniiwnK*iisxaiBnzzanffisMBKK3Be|KalBII,n3IBlanDza,SIV mt iwingrui

PIGI IR GERA KOKYBĖ! /^X

Česlovas Jaki.unas
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.

KIRPIMO IR SIUVIMO MOKYKLA

I ••JOFIJTA”
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 --------

Didelis pasirinkimas medžiagų ir skoningas 
pasiuvimas, LAURO SANDRON vyriškų rūbųį

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

' São Paulo
Medžiaga parduodama ir išsimokėjimui 

teikite ir įsitikinkite medžiagos ir darbo kokybe ir kaina

Lapa 16 vai.,

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

RIO DE JANEIRO

’Lietuvių radio valandėlė 
«A voz da Lituania» yra tram 
liuojama KETVlKTADIENIAh 
18 val. 40 min.

SKAITYKITE IB

PLATINKITE VIS

NINTELI PIETŲ AMER|KOS

SAVAITRAŠTI < M ŪSŲ

LIETUVA».

* Metalúrgica ARPRA LTDA.
METALÚRGICA - FABRICAÇÃO DE PEÇAS 

PARA AUTOMÓVEIS
ESTAMPOS, PEÇAS ESTAMPADAS E FERRAMENTAS

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

Caixa Postal 371 — São Paulo

VIENINTELIAI ATSTOVAI GARSIOJO VANDENS LINDOYA

IEHW CARRIERI ™
Lindoya vanduo yra denai žinomas gėrimas 
Kurio puikų veixxma į žmogaus sveikatą jau 
visi yra vienbalsiai pripažinę. Pabandykite, 
sitikinkite ir visados naudokite!

Ruai. Dino Bueno, 795 a 835 
Telefones: ^51-4019 e 51-2223

Caixa Postai 3967 S Ã O PAULO
V SS T5 I » »5 » W Í5 R gi 
a a ® a
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BENDRUOMENĖS CHORO 
ŠVENTĖ.

Paminėjimas 30 metų gyva 
vimo praėjo linksmoje nuotai 
koje. Mišiose ne vien gražiai 
giedojo, bet ir kone visi na 
riai priėmė šv. Komuniją. Mi 
šių auką atnašavo kun. Vy
tautas Kavolis ir aukojo už 
mirusius bei gyvuosius choro 
narius.

Apie 5 vai. vakaro prasidė 
Jo pokilis Jaunimo Namuose. 
Stalai gerų šeimininkių ap
krauti įvairiais valgiais, susi
rinko choristai, jų tėveliai, 
organizacijų atstovai. Kiek vė 
liau atvyko ir «Aušros» cho
ro pirmininkas Jonas Bajori- 
nas su dirigentu J. Kidyku. 
Pirmininkas pasveikino chorą 
ir palinkėjo toliau taip gra
žiai kelti lietuviškos dainos 
bei giesmės meną, kaip iki 
šiol. Svečių tarpe buvo ir 
kun. dr. Antanas Milius, tėvų 
jėzuitų vyresnysis Tėvas Leo 
nas Zaremba, buvęs choro di 
rígentas p. Feūkeas Gudaus
kas, irgi taręs savo veikini- 
mo bei linkėjimo žodį.

Vakarienės metu apdovano
ti trofėjais choro steigėjas 
prel P. Ragažinskas, dabartį 
nis jo dirigentas V, Tatarū- 
nas ir du nuo pradžių iki da 
bar tebedainuoją choristai: 
Jonas Bagdžius ir Petras Ši
monis.

Linksma nuotaika iššaukė 
dainas, kurias traukė bene 
visi šventės dalyviai.

Dar kartą geros kloties mū 
sų seniausiam chorui!

Koresp.
jiem—n 
hianaoiii

PADĖKA

LRK Bendruomenės Choras 
dėkoja už malonų dalyvavi

DR. ANTONIO S I A U L Y S
C. R. M. 10.647

Cirurgião da Santa Casa de São Paulo 
Medico da Cruzada Pro-Infancia

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 

Jonsultorio e Residência RUA DOS TRILHOS, 1576
Moocaj Fone 92-3991

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

DR; JONAS NICIPORCIUKAS
Cirurgião Dentista

p/ Universidade de São Paulo 
RAIOS

«onsultorio: Rua CapT Pacheco Chaves, 1296. Io aedar, 
Apto2, Vila Prudente, Tel.

mą 3© metų sukaktuvių minė 
jime: Gerb. Prelatui Pijūi Ra 
gažinskui, Parapijos Tarybai, 
Žilvitiečiams, Ateitininkams, 
Studijų Savaitės Komitetui, 
«Aušros» chorui, LK Moterų 
Draugijai, Maldos Apaštalavi
mui ir Tėvams Jėzuitams.

Jonas Bagdžius 
Choro Pirmininkas

mnaaii

Ir šiemet, gruodžio 31 die
ną choras ruošia tradicinį 
Naujųjų Metų sutikimą. Jau 
gautas labai geras orkestras, 
Kita programa bus paskelbta 
vėliau.

♦♦♦
JAUNIMO DĖMESIUI

Spaudoje jau buvo keletą 
kartų pranešta, kad ateinan
čiais metais nuo sausio 26 li
gi vasario 4 d.d. S. Paulyje 
prie Billings užtvankos yra 
organizuojama Pietų Ameri
kos lietuvių jaunimo studijų 
savaitė ir stovykla.

Iš Argentinos pranešė, kad 
į studijų savaitę atvyks 38 
asmenys. Dalyvaus ir Urugva 
jaus bei kitų kraštų jaunimo 
atstovai,

Šia proga kreipiamės į lie
tuvių jaunimą Brazilijoje pri
mindami, kad jau lainas re
gistruotis, kurie norėtų daly
vauti studijų dienose ir stovy 
kloję, Primename, kad vietų 
skaičius yra ribotas. Registra 
cijos laikas baigiasi 10 sau
sio 1969 metais.

Į šį sąskridį kviečiame jau
nimo ne vien iš S. Paulo, bet 
ir iš kitų vietovių, kaip Rio 
de Janeiro, Porto Alegre Ita- 
petininga, Angatuba, Paramos 
estado. Pranešimus—laiškus 
siųsti šiuo adresu:jPietų Ame 
rikos Lietuvių Jaunimo Studi
jų savaitės Komitetui (sutrum 
pintai PALJSK), caixa postai 
4118, S. Paulo. Arba telefonu 

63-5975 ir 63-6513.
Studijų dienose bus nagri

nėjamos aktualios jaunimui 
temos.

Taip- pat jaunimas daly
vaus ir Vasario 16 minėjime 
11 d. vasario.

PAL Jaunimo Studijų
Savaitės Komitetas

Plotkelių kūčioms galima 
gauti Vila Zelinoje, klebonijo 
je bet kurią dieną,

Gruodžio 8 d., IM arijos Ne
kalto ^Prasidėjimo šventėje 
pamaldų tvarka bus kaip sek 
madieniais. Tik vakare pasku 
tinės mišios bus 19,45 vai.

UŽSISAKYKITE MIŠIOLĄ

Pirmame šio numerio pus
lapyje skaitėte vyskupo Vin
cento Brizgio pranešimą apie 
atspausdintą lietuvių kalba mi 
šiolą, su mišiomis kiekvienai 
metų dienai, su ^giesmėmis ir 
kitomis maldomis Nors dar 
nežinome jo kainos, bet M L 
redakcija norėtų žinoti, kiek 
S. Paulo lietuvių norėtų mi
šiolą įsigyti, jei įjis kainuotų 
apie 20 naujų kruzeirų. Tat 
norintieji malonėkit ar patele 
fonioti (92-2263) ’ar laiškutį 
parašyti, ar susitikę kurį iš 
tėvų jėzuitų pasakyti.

Kaip kitais metais, taip ir 
šiemet jėzuitų koplyčioje bus 
Kalėdų naktį Bernelių mišios. 
Kalėdines giesmes giedos vi
si mišių dalyviai.

Kalėdų rytą 8 valandą mi
šių nebus. Bet 17 valandą pir
mą Kalėdų dieną mišios bus 
kaip kiekvieną sekmadienį.

Prieš mišias (nuo 11 vai.) 
bus proga atlikti išpažinti. Ka 
ledų vidurnakčio mišiose pri 
ėmusieji šv. Komuniją gaii 
priimti ir Kalėdų dieną, jei 
dalyvaus kitose mišiose.

PERKELTAS PRELATAS 
KAZ. MILIAUSKAS

Pakilus iki 490.000 cruzeirų 
mėnesiui už ligoninę, kur bu
vo iki šiol patalpintas proto 
ligonis prel. Kaz. Miliauskas 
Campinas Casa de Saude ir 
neturint iš ko mokėti, buvo
me priversti ieškoti kitos vie 
tos. Misijonierius J. Bružikas 
S, J. aplankė net 4 įvairias 
protų ir nervų ligonines ir pa 
galiau pasisekė surasti dar už 
Campinas vieną tokių proto 
ligų kliniką Souzas miestely
je ir į ten, paėmęs taxi, nu
vežė ligonį. Priėmė sąlyginiai 
tik kuriam laikui, o mokėti, 
kiek galėsime, tiek 'pakaks’ 

Comercio e Industria de Guarda Chuvas
VICENTE VICTOR BANYS 

Rua Coelho Barrada», 1&4, V. Zelina 
Vendas por atacado e a varejo.

Toji ligoninė de Dr. Ferreira, 
Nuvykus į Campinas reikia 
imti autobusą Souzas važiuo
ti 12 kilometrų.

BAIGIAMA KALĖDOTI

Tėvai Leonas Zaremba ir 
Jonas Brnžikas jau vaikščio
ja Mookos gatvėmis. Jei kas 
bus praleistas, neužsigaukite, 
nes ne visų turime adresus. 
Malonėkite paskambinti ir 
duoti savo tikrą adresą, ypač 
paskutinę savaitę prieš Kalė
das. Kam nebus įteikta na
muose plotkelių, prašoma pa
siimti Vila Zelinos klebonijoj 
ar Mookoj pas Tėvus Jėzui
tus.
liimum 
ŪMHMnii

Užsimokėjo už «Mūsų Lietu 
vą». Po 10.006 Cr. St. Urbietis, 
V. Simonavičienė, Stepas Na 
rūšis, Juozas Jasilionis. ;Po 
15,000 cr, Algirdas Baužys, Al 
girdas Šūkis, Ignas Labuckas 
7,000 cr. S. Nizevičius. P. Prun 
kėnis ir M-nė 100.000 er. 
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GRAŽIOS PAMALDOS

Sofija Kontautaitė. gyvenan 
ti Tucuruvi, pragarsėjusi mu
zikos profesorė ir turinti mu
zikos institutą ĘjRua Izmael 
Nery 415, suruošė gruodžio 5 
d. savo mamytei Onai Kontau 
tienei metinį mirties pami
nėjimą.

Vyskupui leidžiant buvo lai 
komos muzikos instituto salė
je šv. Mišios. Prisirinko daug 
žmonių. Velionės du£tė|Sofija 
skoningai paruošė altorių, virš 
kurio kybojo velionies Onos 
Konstantienės numylėtas šv. 
Onos paveikslas.

Atvyko T. Jonas Bružikas, 
kuris laikė iškilmingas šv. Mi
šias, sakė pamokslą, o šv. An 
taco de Parí vargoninkas gr0 
jo vargonais. Žmonės giedojo 
giesmes, ir viena solistė gra
žiu savo balsu žavėjo publi
ka. Pamaldomis visi buvo la
bai patenkinti.
ĮĮ—II 
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PADĖKA

Visų Lietuvos Kariuomenės 
savanorių, karių, šaulių ir par 
tizanų, kovojusių už Tėvynės 
laisvę, gyvenančių Brazilijoje 
vardu reiškiu nuoširdžiausią 
padėką.

Tėvams Jėzuitams užleidu 
siems dovanai salę ir kitas 
patalpas.

Tėvui Leonui Zarembai už 
mišių auką ir pritaikintą^ tai 
šventei pamokslą.

«Aušros» chorui už giesmę 
«Kritusiems kariams ir šau 
liams pagerbti».

Ponui L. Ralickui už paruo 
Šimą ir vadovavimą vyrų cho 
rui, kuris maestriškai atliko 
visas tos programos kariškas 
dainas.

LIETUVOS NACIONALINĖ 
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKA

ATSKIRO NUMERIO

KAINA 0,15

Ponui muzikui Petraičiui už 
akompanavimą pianu.

Panelėms A. Butrimavičiu- 
tei ir R. Steponaitytei už me 
niškaš deklamacijas.

Ponui Pijui Butrimavičiui 
už pagelbą šventės progra
moje.

Ponui Jonui Bajorinui už 
talką programą beruošiant,

Taip pat nuoširdus ačiū vi 
siems tautiečiams, atsilankiu 
siems ir pagerbusiems mūsų 
kovojusius ir žuvusius už Tė
vynės laisvę karius,

Kapitonas Juozas 
Čiuvinskas

m—n 
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SUNKU PASIRINKTI
KANDIDATUS

Buvo nusiskundimų,į jog ne
žinia už kuriuos kandidatus 
balsuoti, nes sąraše .nesą jo
kių paaiškinimų nenurųdytas 
amžius, nei užsiėmimas.

Nenorėdami varyti ypatin
gos propagandos nei už vie
ną sąraše esantį kandidatą, 
nes Mūsų Lietuvai! tie kan 
didatai yra visi tinkami, 
nurodome čia tik jaunimo 
kandidatus, Svarbu, kad Ta 
rybon įeitų ko daugiau mū 
sų jaunimo, nes labai grei 
tai visą Bendruomenė bus 
tik Brazilijoje gimus ų, augu
sių ir mokslus išėjusių žmo
nių. Jie jau dabar turi turėti 
Bendruomenės Taryboje sva 
rų žodį, kad galėtų susikurti 
tokią Bendruomenę, kokia 
jiems atrodo priimtiniausia, 
ir kurioje jie galėtų jaustis 
šeimininkai, ne vien vyres
niųjų komanduojami vaikai. 
Štai rinkimų sąraše jaunimo 
atstovų pavardės:

Adulis Albertas, Steponai 
tis Arūnas, Šermukšnis Jonas 
Šimonytė Elena, TijunėLs 
Juozas, Tumas Vytautas, Alio- 
nis Pranas, Butrimavičius Pi
jus.

Balsuokit už ką tik norit’ 
TIK BALSUOKITE l

Parodykite, jog esate gyvas 
lietuvis, ir kad Jums lietuviš
ki reikalai rūpi!
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