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Kas yra šio ML numerio
GARBĖS LEIDĖJAS?

'

Pinigus geresniam popieriui pirkti ir paveikslų klišėms
pagaminti vienbalsiai paskyrė Vasario 16 minėjimo komite
tas. Pinigus sudėjo minėjimą rengusios organizacijos ir jame
dalyvavusieji, gausiai aukoję už programas. Todėl šio<Mūsų
Lietuvos» numerio garbės leidėjai yra Vasario 16 minėjimo
Komitetas ir aukojusioji visuomenė.

Už tokią gausią paramą M. L. nuoširdžiai dėkoja.
ML Administracija.

São Paulo - Brasil - 1970 m. Vasario - Fevereiro 27 d.

Dideh Lietus

«Aušros» ir Bendruomenės chorai 1970 metais Vasario 16 minėjime.

JAV Valstybės Sekretoriaus Lais as Lietu
vos Atstovui Juozui Kajeckui
Vašingtone, 1970 m. vasario 7 d.
Brangus Pone Charge d’Affaires.
Iš JAV Vyriausybės ir tautos pusės man yra labai ma
lonu perduoti Jums geriausius linkėjimus Lietuvos Nepri
klausomybės 52 metų sukaktyje.

sudrausti žmogž įdžius ara
bus, tai Izraelio imsis reika
lingų priemonių jiems už tai
atsimokėti — pareiškė Goldą
Meir,
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PASIPIKTINIMAS

Ilga ir didvyriška lietuvių tautos kova prieš kitataučių
viešpatavimą laimingai baigėsi 1918 metais Lietuvos Nepri
klausomybės proklamacija. Kai jos nepriklausomybė užgeso
priverstiniu šalies įjungimu Sovietų Sąjungon 1940 metais,
lietuvių <.auta sutiko šį naują sunkų laikotarpį su tokiu pat
patriotiniu nusistatymu išlaikyti savo skirtingą kultūrą ir tau
tinę sąmonę, kas buvo būdinga jos ankstyvesnėms pastan
goms laisvei išsikovoti.

Dėl to lėktuvo susprogdini
mo ir dėl kito lėktuvo Austri
joje skridulio sugadinimo, pa
šaulio spauda ir žmonės la
bai piktinasi, smerkia arabus.
Šveicarija kviečia pasaulio la
kūnų pasitarimą, ką daryti,
kaip toliau nuo tokių smurto
aktų apsisaugoti.

Amerikiečiai simpatizuoja lietuvių ryžtui patiems ap
spręsti savo likimą. Savo politika nepripažinti priverstinio
Lietuvos inkorporavimo Sovietų Sąjungon, JAV Vyriausybė
patvirtina jos nuolatinį įsitikinimą į lietuvių tautos apsi
sprendimo teisę.
Nuoširdžiai Jūsų
William P. Rogers.

NAUJA NEPRIKlASOMA
VALSTYBĖ;

Praėjusią savaitę Šveicari
joje sprogo pakilęs lėktuvas
ir žuvo 47 žmonės. Iš jų bu
vę 12 Izraelio respublikos pi
liečių. Lėktuvas
priklausė
šveicarams.
PRIEŠTARAUJANTYS
PAREIŠKIMAI

Arabai laisvės kovotojai greit
paskelbė prieštaraujančias ži
nias. iš karto gyrėsi kad jie
tą lėktuvą susprogdinę. Kiek
vėliau tai paneigė ir vėl pa
tvirtino. Pagaliau pradėjo ener
gingai ir piktai gintis, kad jie
šį kartą lėktuve nesprogdinę
ir už nelaimę nesą atsakingi.
BET ŠVEICARIJA JAU
REAGAVO:

Šveicarijos vyriausybė po
specialaus posėdžio paskelbė,
kad nuo šiol suvaržo arabų
įvažiavimą į savo kraštą. Įsi
leis tik su ypatingom vizom

Kai dar prieš porą mėnesių
buvo prašoma S Paulyje tau
pyti vanoemį ir kaikuriuose
jo rajonuose ėmė jo trūkti,
nes vandens tvenkiniai buvo
pavojingai išsekę, tai dabar
jau visi yra artipilniai ir yra
pavojus, kad
vanduo ims
plaukti per užtvankas ir priaarys dar daugiau nuostolių’
jei lietūs šiomis dienomis ne
sustos.

SOVIETŲ RUSIJA

davimą arabams (Libijai) 110ies «Mirage» kariškų lėktu
vų ir taip pat visą jo veda
mą priešžydišką politiką.

Rusijos komunistai senu
įpratimu tebešaukia, kad ka
pitalistai laiko pavergę varg
šes kolon jų tautas. Kai po
pasku inio karo kone visos
Afrikos tautos gavo iš kapi
talistų laisvę, tai norisi pak austi, kiek tautų gavo jlaisvę iš komunistinės imperijos
vergijos? Nurodykit, draugai,
nors vieną!
nnaBBgab t
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BRAZILIJA
Atsistatė iš Pramonės ir Pro
kybos ministro pareigų Sr.
Fabio Yassada. Tikrųjų prie
žasčių viešai neskelbia, bet
užkulisius kalbama, kad atsi
sakęs dėl kavos reikalų.
ii—ii

Praėjusio sekmadienio vi
durnaktį gimė jauniausia Pie
tų Ameriko e nepriklausoma
valstybė vardu GUIJANA. Ją
il§:ą laiką valdė Anglija.
Gavusi nepriklausomybę Gu
ir atvykstančius gerai iškra jai^a dar kurį laiką pasiliks
tys, kad neįs'vežtų sprogsta Britų autų sąjungoje. Tai yra
naudinga, nes nereikia mokė
mų medžiagų.
ti už prekes įvairių muitų, pa
KITI KRAŠTAI
lengvinimai keliauti, ir t.t.
Guijanos respublika yra tarp
Vienuolika kraštų, kaip An
glija, Prancūzija, Vakarų Vo Venezuelos, Brazilijos ir Olan
kietija paskelbė, kad sustabdy dų Guijanos kolonijos.
šią, kiti sumažinsią skridimus
į Izraelį dėl esamo arabų pa
vojaus. Tai būtų didelis Iz
raeliui nuostolis.

PLAČIAJAME PASAULYJE
ŠVEICARIJA

Pietinę Brazilijos dalį per
paskutines dvi savaites labai
kamuoja beveik' nuolatinis lie
tus, tai smarkesnis, tai švel
nesnis. Daugybė miestų, vals
čių apsemtų, išgriauti keliai,
nunešti tiltai, sunaikinti pašė
liai, sugadintos geležinkelių
ir telefonų bei telegrafų lini
jos, sugriauta nemažai namų.
Seniai bebuvę šiame krašte
tokių nuolatinių ir ilgu liūčių.
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JAV
Šiaurės Amerikon vasario
23 dieną atskrido Prancūzi
jos prezidentas Jurgis Pompi
dou su dideliu palydovų bū
riu, Tai yra oficialus valstyb nis dešimties dienų vizitas.
Amerikos žvdija, betgi tą om
pidou apsilankymą padarė la
bai neskanų ir nemalonų. Vi
suose didžiuosiuose miestuo
se, kur jis lankysiu rengia
mos demonstracijos, mitingai
ir juose smerkiamas preziden
tas Ji r'is Pompidou, už par
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gerokai kamantinėjo
Vidutinis Lietuvos gyvento
jo amžius — 72 meiai kraš
te dabar gyvena 3 milijonai
ir 100 tūkstančiu gyventojų
— šitaip teigia, atsakydamas
į «Tiesos» klausimus, Centri
nės statistikos įstaigos oku
puotoje Lietuvoje pareigūnas
P. Adlys («Tiesa», nr. 10, sau
sio 14). Jis pateikė žinias,
ryšium su sausio 15 diena
pradėtu ir s.iusio 22 d. baig
tu gyventojų surašymu. Lie
tuvoje šis buvo antrasis gy
ventojų surašymas (pirmasis
buvo 1959 metais).

Adlys prisipažino, kad šiemetinisisuraraSyoūas virto «sa
votiškais sociologiniais tyri
nėjimais», kad gyventojai bu.*
vo verčiami atsakyti į sūdė,
tingus klausimus. Pavyzdžiui
jie buvo klausiami, kurią ki
tą šalies (t. y. Sovietų Sąjun
gos) *tautų kalbą moka, gi
stambiausiųjų Lietuvos mies
tų gyventojai turėjo paaiškin
ti ir apie transportą, būtent,
kiek jie sugaišta laiko kelio
nei į darbą, kokias susisieki
mo priemones vartoja ir ki
tus panašius klausimus.
(ELTA)

IZRAELIS:
Ministrų pirmininkė Goldą
Meir pasišaukė J9 kraštų kon
sulus ministrus ir protes avo
už sumažinimą skridimų. Tai
esą neteisinga esąs nusileidi
mas teroristams ir tai tik juos
dar labiau padrąsins imtis teror< . Prašė pranešti savo vy
Gausybėms ir prašyti jų, kad
skridimų nesumažintų,

IZRAE-IS IMSIS YPATINGOS
APSAUGOS
Jei kitos tautos

nesirūpins

Lietuvių Katalikų Bendruomenės choras 1970 n e'ais Vasario 16 minėjime.
Lietuvos nacionalinė
M.Mažvvdo biblioteka
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Lietuviu Vargai Čikagoje

Komunistai išniekino Sitas
Bažnyčias Lietuvoje
Komunistų valdžios gardžiai pavaišinti, Lietuvoj keletą
dienų pabuvę mūsų rausvieji tautiečiai garsiausiai gieda,
kad tėvynėje esanti pilniausia tikėjimo laisvė. Kokia ta lais
vė iš tiesų yra liudija čia paduodamas uždarytų ir išniekin
tų bažnyčių sąrašas:
KAUNE: Domininkonų baž
nyčioje 1965 m. įsteigtas kino
teatras «Santaka», įgulos baž
nyčioje 1965 m atidarytas
Kauno valst. Čiurlionio gale
rijos dailės muz ejaus filialas-

reikalams.
PAŠYŠIUOSE; evangelikų
bažnyčią paversta kultūros
namais,

Jėzuitų bažnyčioje įsteigta
sporto salė.

PAŽAISLIO Vienuolyne įs
teigta psich:atrinė ligoninė,
bažnyčia nenaudojama ir ge
rokai apnykusi.

Šv. Jurgio bažnyčia (buvu
si kunigų seminarijos) pavers
ta sandėliu.

RUSNĖS evangelikų bažny
čia paversta vaikų sporto mo
kykla.

Prisikėlimo bažnyčia (dar
nespėta konsekruoti) pavers
ta televizijos aparatų gamy
kla.

STELMUŽĖS bažnytėlė pa
versta skulptūros muziejumi.

S v. Trejybės bažnyčia pa
versta šokių sale.

KĖDAINIUOSE; Šv. Juoza
po bažnyčia naudojama elek
tros aparatūros gamyklos ūkio
reikalams.
Kalvinų bažnyčia paversta
sporto sale.
Liuteronų bažnyčioje įreng
ta parodų salė.
KRETINGOJE: koplyčia pa
versta kraštotyros muziejaus
sandėliu.

LIŠKIAVOJE; vienuolyno
rūmuose yra mokykla, bet
planuojama rūmus panaudoti
turizmui,
NIDOJE: evangelikų bažny
čia paversta koncertų sale.
PALĖVENĖJE; vienuolyno
pastatai naudojami kolchozo

TELŠIUOSE: Talmudo mo
kykloje įrengta liaudies kū
rinių įmonė.
Bernardinų vienuolyne įsi
kūrusi «Komunizmo Švyturio»
redakcija ir spaustuvė.

Telšių seminarijos rūmuose
— kurčiųjų mokyklos interna
tas; vyskupo rūmuose — Tej
šių rajono vykdomasis komi
tetas.

VILNIUJE: augustinijonų
bažnyčioje — ūkinių prekių
sandėlis; bazilijonų vienuolių
cerkvėje — statybinių kons
trukcijų laboratorija; Bazilijo
nų bažnyčia paversta vyno ir
alaus sandėliu.
Bernardinų bažnyčioje —
dai.ės instituto dirbtuvės.

Domininkonų bažnyčios rū
siai panaudoti istoriniams-architektūriniams eksponatams.

Kritusieji už laisve
VLADAS RAMOJUS
( ęsinys)

IŠDUOTI

Partizanams
savo stovyklą perkėlus iš
Skaistgirio miško į Tyrulių mišką, juos kažkas
išdavė, 1945 metais lapkričio 10 dieną partizanų
stovyklą Tyrulių miške užpuolė kariuomenė Ap
suptieji partizanai pasidalijo į tris grupes: vie
na grupė organizuotai traukėsi, antra nešė iš sto
vykios reikalingiausius daiktus, o trečia kovėsi
su užpuolusiais rusais.

Tyrulių kautynėse į priešo rankas patekęs
partizanas L. Norkus tardymo protokole visai ne
mini partizanų aukų. Atrodo, kad jiems pasise
kė gyviems išsprukti iš šio kiastingo apsupimo,
išskyrus L, Norkų.
1947 metais okupantai traukė į Lietuvą vis
naujas enkavedistų ir kariuomenės divizijas, ku
rios šukavo miškus ir ūkininkų sodybas, stengdamosios galutinai išnaikinti Lietuvos laisvės ko
votojus. Todėl partizanai buvo priversti praretin
ti savo eiles, kad mažesni būreliai galėtų lanks
čiau ir judriau veikti pavojingose situacijose,

m vasario 27 d

kis įvyko praėjusį savaitga^

ties 47 gatve, 'siveržę per
šonines
duris autobusan, trys
Brazilijos lietuviams sunku suprasti, kodėl amerikiečiai
ir lietuviai negali pakęsti negrų, nenori įsileisti juos į kai paaugliai juodukai ėmė gale
mynus, kodėl Amerikoje kyla riaušės ir baltųjų muštynės su triukšmauti. Greit jie susiki
bo peštis su stambia juode.
juodaisiais. Pasiskaitę šią žinutę, gal tai suprasit.
Tada atsistojo gražiai nuau
NESALGU CH1CAGCS
davo beveik tik balti. O da gęs ir švariai apsirengęs tvir
bar
— beveik tik juodi. Bal tas juodis, patraukė nepapras
AUiOBUSE
tieji, kaip galėdami, vengia to atvejo stabdį ir paprašė
Dar neseniai Halsted gat
tos linijos. Bijo, nes nuolat vairuotoją kiek pastovėti. Pn
vės autobusais tarp Bridge- čia pasitaiko įvairūs užpuoli ėjo prie paauglių, pagavo vie
porto ir 63 gatvės tesinaudo- mai, apiplėšimai, kišenių iš- ną už sprando, uždavė kelis
kraustymai, muštynės ir įvai kartus, atvilko prie šoninių
riausi, kartais visai netikė/i durų, batu į pasturgalį bimt
ir per duris. Ir kitą ir trečią
kitokį nemalonumai.
Evangelikų-liuteronų bažny
taip pat. Sutvarkęs padėkojo
Neseniai čia dienos metu
čioje kino teatras «Kronika»vairuotojui už fpastovėjimą ir
buvo autobuse trijų juodųjų
Šv. Jokūbo bažnyčioje įreng apiplėštas žinomas senas lie paprašė važiuoti toliau.
tas tatro sandėlis.
Reikėjo matyti ir girdėti,
tuvis, rašytojas ir dailininkas
Šv. Jono bažnyčia pavers P. K-nas. Kitą kartą Halsted kaip kiti juodžiai keleiviai
ta baldų sandėliu.
ir 63 gatvėse, iš autonuso iš jam nuoširdžiai dėkojo už
tvarkos atstatymą.
Katedroje — paveikslų ga lipant, būvi sumuštas ir pei
lerija; katedros varpinėje — liais subadytas iki sąmonės
Ir tie lengvabūdžiai jauni
netekimo
kitaš
lietuvis.
Apekskursijų biuras.
kliai gal kada nors, pasidarę
mėtymai sniegu, bonkomis, išmintingesni, irgi taps jam
Šv. Kazimiero bažnyčioje
p.ytgaliais ar kažkokiom šlykš dėkingi už gerą ir naucingą
— ateizmo muziejus.
tynėm, tai tik smulkmenėlė. pamoką.
Šv Kotrynos bažnyčia pa Dar visai neseniai, matyt dėl
Baltaūsis
versta sandėliu.
įvairumo, suaugęs juodis iš
—H
bonkutės
paleido tokį kvapą, MŪBMniii
Sv, Mykolo bažnyčioje yra
įrengtos dirbtuvės, sunaikinti kad visi pradėjo čiaudėti, aša
LIETUVOS — KODĖL
roti ir bėgti iš autobuso.
7 meninės vertės altoriai.
RUSIŠKI?
Užpraėjusio penktadienio
Misionierių bažnyčia pa
pavakaryje 63 gatvės autobu
Okupuotos Lietuvos preki
versta sandėliu,
so gale kelių asmenų, lyg ir nis laivynas šių metų sausio
Pranciškonų vienuolyno pas neblaivūs, balsai pakėlė dide
mėnesį pasipildė nauju laivu
tatai planuojami panaudoti
lį triukšmą ir įsake kelei •Velsk». Jo kapitonas Dmitrie
viešbučiui.
viams nejudėti sėdynėse ir jevas, dar kurį laiką plaukios
Sv. Stepono bažnyčioje — nežiūrėti atgal. Keleiviai kaip «Velsku», liks ir dalis seno
remonto dirbtuvių sandėliai.
sušalę pravažiavo gal tris sios įgulos. Dabar laivas iš
Vilniaus kapitulcs narni — blokus. Ką ten tie teroristai plaukė su krov’niu į Daniją.
darė, tai tik jie vieni žino.
dailės muziejaus skyrius.
«Tiesa» pažymi (or. 10, sau
Neprivažiavę
Ashland
gatvės,
Vilniaus vy,kupo rūmuose
sio 14', kad «Lietuvos jūrų
jie išlipo ir linksmai pamoja
— karininkų būstinė.
laivininkystė įsikūrė prieš me
vo autobuso keleiviams, šaky
tus». Pernai buvę jos 19 lai
Visų Šventų bažnyčia nau darni:
vų, dabar esą 23, iki metų pa
dojama liaudies meno paro
—
Šį
kartą
mes
turim
ga

baigos tikimasi gauti dar vie
dai ir saugyklai.
na ..
ną. Kai visų laivų vardai yra
«Tėvynės Sargas» iškelia
Tai buvo trys suaugę tam rusiški, laivų vadovybėje vy
šiuos svarbius faktus ir duo siaveidžiai vyrai. Ne jauni rauja rasai, tai kas tame
da eilę kitų gerų straipsnių.
kliai.
«Klaipėdos» laivyne yra lietu
J. Daugi.
Bet gal įdomiausias nuoty viška?

šventimus jis gavo 1946 metais, komunistų jau
okupuotoje Lietuvoje Kaikurių partizanų gimi
nių prašomas ir norėdamas ištraukti tuos vyrus
iš mirties, kun G Dunda ne kartą važiavo į
Kauną organizuoti vyrams dokumentų, kad jie
galėtų pereiti iš miškų į legalų gyvenimą. Jis
Kaune rado dėtą, kur už 1500 rublių buvo par
davinėjami reikalingi dokumentai Kun. G. Dun
da! surinkus reikalingą pinigų sumą ir nuvežus
į Kauną, keturi buvę partizanai parėjo namo gy
venti. Bolševikiškais žodžiais tariant, šio kunigo
žygio dėka «sumažėjo banditų skaičius, kurie
žudė liaudį»...
Ar bolševikai buvo tuo patenkinti? Ne! Kai
tik jie sužinojo apie kunigo pastangas, iš parti
zanų pasitraukę vyrai būvu greit areštuoti, nu
teisti ir ištremti Ar jie šiandien gyvi? — neži
nom. Bet jie už tariamą «neoficialų legalizavima
si» susilaukė bausmės. Bolševikai paskelbė jų
pavardes; Balčiūnas ir Čepulis iš Gruzdžių vals
čiaus, Klemas ir Stasys Butaičiai iš Žagarės
valsčiaus.

4947 metais areštuotas ir Juodeikių klebo
nas kun. G. Dunda. Jam iškelta žiauriai inkrimi.
nuojanti byla už spekuliaciją su dokumentais.

Dėl to dalis Skaistgirio partizanų būrio nu
tarė legalizuotis. Tik ne pagal vidaus reikalų
kėmisaro skelbiamą «malonę», o kitais keliais.

Mums, laisviems lietuviams aišku, kad kun*
Dunda bylos susilaukė ne už spekuliaciją, bet už
taiką ir meįlę, kurią jis, kaip tikras kunigas,
skleidė Tik okupantams nepatiko, kad «taikos»
korta’buvo išmušta iš jų rankų.

KAIP GAUDAVO DOKUMENTUS

JONIŠKYJE IŠGĄSDINTAS RAUDONARMIETIS

Juodeikių bažnytkaimio (Žagarės vls.l kle
bonas 1947 metais buvo kun. G. Dunda Kunigo

Joniškio miestas guli lygumose, nėr miškų
aplinkui, tis atviras vaizdas į tolius. Lyg svar

bioji arterija, patį miestą kerta didysis ŠiauliųJomškio Mintaujos-Rygos plentas0 Prisimenu, kai
1944 metų liepos 27 vakare būrys aukštaičių at
siradome prie šio plento, norėdami pereiti į Že
maitiją. Čia sužinojom, kad valandą kitą esame
pavėlavę.. Kairėje pietuose, matėm, kaip degė
Joniškis, o plentą ties mumis kontroliavo raudo
nosios armijos tankai. Kelias į žemaičius buvo
atkirstas. Teko ieškotis kitų kelių ir pagaliau pa
siekėm sėdą, kur jau buvo Joniškio girininkas
J. Brunickas. Jis žuvo kautynių lauke. Tai vie
nas iš pirmųjų partizanų žuvusių Joniškio apy
linkėse.
DIDELĖ TRAGEDIJA
Kažkokie šnipai Joniškyje išdavė enkave
distams, kad vienoje daržinėje esąs apsinakvo
jęs partizanų būrys, Priedas sutelkė savo jėgas,
apsupo besiilsinčius laisvės kovotojus ir 18 jų
žuvo. Visų žuvusių lavonus, tarp kurių atpažin
tas Stasys Staškus, atvežė į Joniškį ir čia iš±e
tė aikštėje, kurią kerta Šiaulių-Rygos plentas,
Gulėjo bejėgiai lavonai. Šnipai sekė, kas ateis
ir atpažins savo sūnus ar brolius, o miesto gy
ventojams tai buvo siaubo dienos. Atsitiktinai iš
Rygos ar iš kitur pravažiavo raudonosios armi
jos pulkininkas ir pamatė tą šiurpią sceną, nie
kinamus lavonus. Nieko nelaukdamas užkūrė en
kavedistu», stribus ir milicininkus, kad lavonus
kuo greičiausiai išvežtų ir palaidotų. Užkurti pa
reigūnai metė lavonus į vežimus ir vežė laukait
iš miesto. Kiti lavonai išvežimų metu išslydo ir
nukrito į gatvės grindinį. Tai buvo vienas iš
baisiųjų pokario įvykių Joniškyje.
(Bus

daugiau)
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Kas ivyks 1970 metais?
AT.'ĮTIKO, KAIP PASAKĖ
Po tragiškos prezidento Kennedy mirties Jungtinėse
Amerikos Valstybėse labai išgarsėjo viena moteris, kuri 1952
metais matė jo mirtį dvasioje, o 1963 merais prašė porą kar
tų draugiu, kad apie tai įspėtų Kennedy. Bet niekas nedrįso
sakyti prezidentui, nes jis greičiausiai tik būtų nusijuokęs.
Ta savotiška «pranašė» vadinasi Jean Dixon. Ji yra kata'ikė,
kiekvieną dieną klauso šv. Mišių ir mano, kad pranašystės»
arba regėjimo dovaną gavo iš Dievo. Ii taip pat pranašavo,
kad netrukus po prezidento mirties Kennedy šeimą ištik
sianti antra nelaimė. Ji prašė per savo draugę M. A. Stork,
kad senatorius Edvaraas Kennedy neskraidytų lėktuvu porą
savaičių. Bet ir šį kartą jos žodžiai nepasiekė Kennedy, ir
šis, nukritęs su lėktuvu, nusilaužė nugarkaulį.
KAS PER MOTERIS?

Jean Dixon gyvena Wasbiogtone ir pardavinėja namus
bei sklypus. Kai ji nuvo 8 metų: tėvas ją nusiuntė pas čigo
nę, kad apžiūrėtų mergaitės ranką. Vos pažvelgusi į Jean
delną, čigonė labai nustebo ir tarė jos motinai.- «Ši mergai
tė bus labai garsi. Ji galės išpranašauti ateities įvykius. Nie
kuomet dar nesu mačiusi tokių rankų». Vėliau vienas Indi
jos mistikas pridėjo, kad tokia regėjimo dovana pasitaikanti
tik kartą į 1.000 metų. Atsisveikindama su mergaite ir jos
motina, čigonė padovanojo kristalinį rutulį, kuriame Jean
matysianti ateities įvykius.
Taip, iš tiesų, ir buvo; Jean matė visokių dalykų su ru
tuliu ir be jo, ir viską pasakydavo tėvams. Tėvai ta dovana
stebėjosi ir drąsino ją toliau, nuaugusi ji ištekėjo už James
Dixon, kuris taip pat tikėjo jos "pranašavimo» galia. Kartą
ji paprašė vyro, kad neskristų lėktuvu. Vyras jos paklausė
ir atliko kelionę traukiniu. O lėktuvas, kuriuo jis norėjo
skristi, sudužo netoli Chicagos.

DIDELI VYRAI SKAITOSI SU JA

Nuo 1944 metų J. Dixon «pranašystės» skelbiamos JAV
laikraščiuose. Išgirdęs apie tą garsią moterį, kartą ją pasi
kvietė ir prezidentas Roosevelt. Paklausta, kiek laiko jis dar
turįs gyventi, Dixon atsakė, kad apie 6 mėnesius. Jos žo
džiai išsipildė. Roosevelt norėjo žinoti, ar Rusija ir JAV pa
siliks po karo sąjungininkės. Dixon atsakė, kad ne. Bet ji
tuojau pridėjo, kad JAV ir Sovietai bus sąjungininkai «prieš
raudonąją Kiniją». Anais laikais Kinija dar nebuvo raudona,
bet Dixon matė, kas atsitiks ateityje.
KOKIOS JEAN DIXON «PRANAŠYSTĖS» ŠIEMS METAMS?
Visų pirma Jean Dixon sako, kad 1970 metais nesibaigs
Vietnamo karas. Šių metų pabaigoje JAV turės Vietname
dar 300.000 kanų. Taika Vietname galima atsiekti tik Mas
kvos pagulba.
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JAV rūpesčiai
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RUA JUATINDIBA,
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PETRAS PAKALNIS

Nėra abejonės, kad Jungti
nės Amerikos Valstybės yra
turtingiausias kraštas. Vien
tik Illinois valstybė pagami
na produktų tiek, kiek visa
Afrika, o California — kiek
raudonoji Kinija. Kai 1966 mRusijos darbininkų uždarbio
vidurkis siekė 60 JAV centų
į valandą, o Argentinos 63,
tai Jungtinių Amerikos Vals
tybių prašoko net 2 doleriusTačiau ir turtingosios JAV tu
ri nemažai rūpesčių ir bėdų,
paeinančių kaip tik iš jų tur
tingumo.

džiai sunaikina dažus, suėda
nailono kojines, padaro tra
pias padangas, išnuodija žo
lę, krūmus ir medžius. Nuo tų
suodžių jau nudžiūvo visos
pušys aplink Los Angeles
miestą 100 km. ratu, sunyko
vietomis sodai ir daržai, o

RŪPINTIS VERČIA LOBIAI
Didžiausias JAV vidaus rū
pestis yra jos automobiliai ir
pramonė, kurie teršia orą ir
vandenis ir nuodija visa, kas
gyva. Toji oro ir vandenų ter
Šimo problema yra tokia di
delė, kad šių metų pradžioj*
pats JAV prez'dentas skyrė
jai ilgoką kalbą. Gera> infor
muotas spaudos ir specialis
tų, jis pasakė, kad jei dabar
amerikiečiai nenustos teršę
oro, upių, ežerų ir okeanų,
jie niekuomet nebea'givs g’a

|U FRAKILNYBÉ
PRFLATAS P. RAGAŽ.NSKAS
Jo pastangomis sudarytas Va
sario 16 minėti organizacijų
komitetas.
kiaušinių lukštai pasidarė tok e ploni, kad kai kurie paukš
čiai jau nebegali perėtis.

Labiausiai orą teršia au.omobiliai, kurių JAV piiskaitoma 80 milijonų. Prie jų dar
reikia pridėti 15 milijonus
sunkvežimių. Dideliuose mies
tuose jie rėplioja vėžio grei
tumu, užkemša gatves ir tiek
paleidžia dūmų, kad jau ne
bemalonu kvėpuoti. Ne ge
riau ir kitur. Taip, pavyzdžiai
Tokio miesto pol cininkai, pabudėję gatvėse keletą valan
dų, turi gr,žti į nuovadas ir
atsigaivinti deguonim Kitaip
susirgtų jų kvėpavimo orga
nai. 1966 metais liepos 4 die
ną New Yorko miestas turė
P. VIKTORAS TATARÚNAS
L. Kat. Bendruomenės choro jo ore tiek daug nuodingų
ilgametis maestras ir dabarti chemikalų, kad nuo jų mirė
168 seneliai, sergą kvėpavimo
nis jo pirmininkas.
organais. 1952 metais dėl tos
žios savo gamtos. Tikrai, spe pačios priežasties per porą
cialistų nuomone, per keletą dienų Londone nunirę net
ar kelioliką metų JAV gali 4.000 žmonių Gana pavojii gi
tapti nuodingu ir dvokiančiu yra ir ODT milteliai, vartoja
šiukšlynu, Kuriame gyventi mi prieš įvairius vabzdžiusbūių pavojinga. Štai ką sako Vabzdžius jie tikrai išnaikina,
bet per žolę mėsą ir pieną
skaičiai ir faktai.
Esant giedram orui, JAV Ia‘ jie patenka ir į žmogų. To
kūnai iš 100 km. nuotolio ma dėl kai kurių JaV motinų
to arti žemės pi'kus debtsis, pienas jau darosi pavojingas
kurie nuolatos gaubia Ameri kūdikiams, ir vienas plakatas
kos miestus. Tie debesys yra ragina motinas nebežL.dyti
sudaryti iš dūmų, dulkių, ga kūdikių.
rų ir Įvairių perdegusių che
NET VANDUO
mikalų, kylančių į dangų iš
automobilių ir įmonių kaminų.
Blogiau yra su vandeniu.
Nukritę aut žemės, tie suo Nuo įvairių chemikalų, suleis»

O

o o

Antra, pagal J. 1 ixon, šie metai "matys kitą Izraelio ir

arabų karą. Dixon jaučia, kad Sovietai nori sunaikinti žydų
valstybę. Bet tarp JĄV ir Sov.etų karo nebus.
Trečia, dabartinis JAV viceprezidentas Spiro Agnew
pakils aukštai ir atskleis sensacingų dalykų. Kažkas pasikė
sins prieš jo gyvybę. Rugpiūčio viduryje gerokai pasikeis
JAV užsienio politika. Vienas JAV ministeris bus priverstas
atsistatydinti. Vokietijos kancleris Willy Brandt turės bėdos
su vienu iš anksčiau paveldėtu priešu, su kuriuo jis dabar
nori suartėti, Vienas nuvęs Čekoslovakijos premjeras bus
gausiai atlygintas už tai, kad išdavė savo kraštą.

Ketvirta, J. Dixon «pranašauja», kad šiame dešimtmety-

tų į Erie ežerą, jau išmirė vi
si gyvūnai ir pasiliko tik vie
na kirmėlių ir karpių rūšis,
pripratusi prie nuodų. Erie
ežeras sa^o didumu yra dvy
liktas pasaulyje. Mokslininkai
sako, kad ir Michigano eže
ras gali «numirti» per 9 ar
10 metų. Savo didumu jis yra
šeštas pasaulyje. įmonių ter
šiamas vanduo vietomis atro
do rudas, o tokių upių kran
tuose nebegali augti žolė. I
kai kurias upes suleižiami vi
si miestų nešvarumai ir jose
nebegyvena jokia žuvelė. Ki
tados švarus Reino vanduo ža
vėdavo turistus ir pakrančių
gyventojus, o dabar jis pasi
darė Šveicarijos, Austrijos,
Vokietijos, Prancūzijos ir Olan
dijos atmatų kanalu. Viena
JAV upė. vardu Cuyahoga, bu
vo tiek pilna alyvos ir viso
kių chemikalų, kad, numetus
degtuką, ji užsidegė ir dvie
jose vietose sudegino geležiu
kelių bėgių atramas.
Keliaudamas iš Afrikos į
Ameriką, garsusis Norvegijos
mokslininkas Thor Heyerdal
Atlanto viduryje matė alyvos
ir vi okių atmatų p'ėmus. Aly
va naikina mikroskopinius au
galėlius, kurie gamina 76%
žemėje esančio deguonies. Vo

je bus atrasta pigi elektromagnetinė jėga, esanti visatoje
Žmonės panaudos erdvės tuštumas gaminti pramonės ir kas
dien vartojamų dalykų. Šių metų viduryje pasklis užsienyje
keletas nelauktų žinių apie prezidento Kennedy nužudymą.
Jo brolis, senatorius Edvardas Kennedy, 1972 metais nebus
kandidatu i prezidentus. Bet jo padėtis pasikeis 1976 metais.
Šįmet Fidel Castro bus išvežtas iš Kubos į užsienį. Jau da
bar Kubai vadovauja jo brolis Kaulas, žinoma, paced mas
rusų. Šįmet JAV padarys didelę pažangą, ir prezidento Niksono autoritetas dar labiau sustiprės. Rusai labai rūpinasi
Brazzaville Kongu. JAV turi budėti, nes ten kažkas atsitiksP. P.

JONAS BAGDŽIUS
energingas Vasario 16 minė i
komiteto pirmininkas.
kietijos fabrikų suodžiai dažo
snieguotus Švedijos kalnus ii
rodo pirštu, kad oro ir van
dens teršimas yra tarptautinė
problema.

KAS DAROMA?
Nuo 1956 m. J'V kongresas
pradėjo skirti kuklias sumas
oro ir vandenų valymui, šį
met toji suma pakilo iki 860
milijonų. Bet dabar preziden
tas Niksonas nori išleisti per
5 metus net 20 bilijonų dole
rių. Bet specialistai sako, kad
ir to neužteks, ir reikalauja
išleisti kasmet po 20 bilijonųNežinia, ar tokiai sumai pri
tars JAV kongresas. Tuo tar
pu didžiosios JAV įmonės stu
dijuoja švaresnių automobilių
galimybę ir įvairius būdus va
lyti vandenį ir orą. 1972 me
tais Švedijoje bus sušaukia
konferencija, kurioje specia
listai pasidalins žiniomis, kaip
galima švarinti žmogaus ap
linką. Nors gamtos gelbėji
mas nuo civilizacijos atmatų
pradėtas vėlokai, bet, moksli
ninkų nuomone, jis dar yra
įmanomas JAV nori stovėti
tų naujų pionierių priešakyje
nes jenas gresia pavojus pasi
daryti šiukšlynu. L'ž savo tur
tus ir prabanga JAV užmoka
aukšta sveikatos kaina.
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LIETI VA

JAUNIME
TU IŠGELBÉSI AR

MÚSU JĖGOS, MÚSU ŽINIOS,

LEISI ŽŪTI
LIETUVAI!

LAISVAI LIETUVAI TĖVYNEI

Taip Praėjo Vasario 16-toji
Laikas tik ai netikęs šventėms čia Brazili
joje, tačiau Nepriklausomybės šventės negalima
atidėti. Lietūs kliudo, netik nueiti j šventes, bet
kas blogiausia, jas labai sunku paruošti, sunku
surinkti chorus ir tai nevienam kartui.
Lietus leido susirinkti ir leido namo grįž
ti. . gal tik ne visiems, o minėjimo metu tai ir
dainų garsai vos girdėjosi.
Vistik Nepriklausomybės paskelbimo sukak
tis buvo tinkamai paminėta. Tam užmiršome bar
nius, nesantaikas ir visi kartu dirbdami suklija
vome gerą programą.

Pirmas nuopelnas: kalbų nebuvo. Paaiškinu,
bent dvi valandas trunkančių kalbų, nuobodžių
ir visą tautos istoriją liečiančių kalbų nebuvo.
Nežinau kam čia reikėtų padėkoti, ar organiza
torių kietai rankai, ar pačių kalbėtojų geram
skoniui.
Taigi, kalbėtojai — prof. Antanas Stonis
priminė sutrauktinai, kaip buvo prieita prie Va
sario 16 tos akto, kun. J. Šeškevičius tvirtu to
nu pareiškė, tautos laisvės ir jos kovotojų tei
ses. o rrona p. Ragažinska^ užbaigai padėkojo
visiems prisidėjusiems prie minėjimo paruošimo,
kaipo praktišką išvadą duodamas: — Tėvai, pa
rodykite dabar tuojau savo patriotiškumą irsiąs
kite savo vaikus mokytis lietuviškai j čia esan
čias lietuviškas mokyklėles, šeštadieninius kur
sus. Kas liečia Minėjimo Komiteto Pirmininką
Joną Bagdžių — jis apsiribojo gero vado darbu,
nurodyti programą, trumpai paaiškinti, trumpai
nušviesti d-rytą darbą.
Meno dalyje pasirodė «Aušros» choras, di
riguojamas kun. Jono Kidyko SJ ir Lietuvių Ka
talikų Bendruomenės Choras, vadovaujamas V.
latarūno. Pirmasis sucainavo Br. Budriūno, «O,
Nemune» ir J. Juzeliūno «Lietuva Brangi».

Lietuvių Katalikų Bendruomenės Choras su
giedojo S. Šimkaus «Dieve, mano Dieve», J. Ži
levičiaus «Laisvės Daina», J. Naujalio Nabucco
ariją «Lėkite mintys», kurios reikšmė g.liai ati
tinka mūsų dienų dvasiai. Šį chorą pianu paly
dėjo C. Taschetto.
Nežiūrint, kad stipraus lietaus garsai truk
dė susikaupimui, abu chorai gražiai atliko savo
užduotį. Giedant himnus abu chorai pasirodė kar
tu, sudarydami vieno stipraus choro įspūdį Ats
kirai stebint «Aušros» choras turėjo gerokai iau
giau narių, kai Lietuvių Katalikų Bendruomenės
Choras atrodė nepilno sąi lato, bet pasirodė ge
riau. Buvo parinkę lengvesnę išpildymui muzi
ką, tvarkingi niuansai. Pakartotinai sveikintina
mintis patiekti mūsų publikai J. Verdi operos Na
oucco ištrauką, kuri netik miela klausytis, bet
ir jos tekstas atrodo mūsų Lūdesiui paguosti.

Minėjimo rengėjai: «Aušros» choras, Brazi
lijos Lietuvių Bendruomenė, Lietuvių Katalikų
Bendruomenės Choras, Lietuvių Katalikių Mote
rų Draugija, Lietuvių Sąjunga Brazilijoje, Mal
dos Apaštalavimo Draugija, Šv. Juozapo (Vila
Zelina) parapija, Šv. Kazimiero parapija, šv.
Juozapo Vyrų Brolija. Jeig’1 šitos visos draugi
jos ir ateityje taip vieningai ir organizuotai
dirbs, tai lietuvių gyvavimas Brazilijoje greit tu
rės garantuotai šviesią ateitį.

A. D. P.

«AUŠROS» choras, dainavęs 2 dainas Vasario 16 minėjime,

Vasario 16 Taip Paminėjo
Urugvajaus Lietuviai
Didieji Montevideo dienraščiai kaip EI Dia,
El Pais, La Manana, Accion ir BP Color jau prieš
šventę įsidėjo ilgesnius straipsnius apie LietuvąVasario-15 pravesta lietuviškoji jai skitta
radijo programa. Õia kalbėjo Lietuvos atstovas
Urugvajui A Grišonas, Tėvų Jėzuitų provinciolas tėvas Gediminas Kijauskas, S. J. Tą patį sek
madienį lietuviai gausiai susirinko i lietuviškas
mišias savo bažnyčion ir jas aukojo už Lietuvą
Tėvynę.

siuntė Lietuvos atstovui A. Grišonui sveikinimo
telegramą.

LABAI MALONU,
kad nedidutė Urugvajaus lietuvių kolonija suge
ba taip plačiai išeiti į Urugvajaus plačiąją vi
suomenę ir per spaudą, ir per radiją, ir net lai
mėti viešą aikštę su paminklu, o su savo šau
niai šokančiomis net trimis jaunimo grupėmis
laimėti daugelio urugvajiečių simpatijas. Valio!

Vasario 16 Lietuvos atstovas A. Grišonas su
rengė oficialų priėmimą. Atsilankė visas būrys
įvairių kraštų diplomatu, ambasadorių, ministrų,
konsulų, Urug ajaus Vyriausybės aukštų .parei
gūnų, spaudos atstovų ir kviestųjų lietuvių būre
lis. Besi vaišinant daug kalbėtųsi apie Lietuvą.

P, JONAS
BAJORŪNAS

«Aušros» choro
pirmininkas

Vasario 17 radijas "Clarin» ispaniškai pris
tatė Lietuvos laisvės bylą savo programoje «Voz
da libertad’.

Vasario 21 dieną dešimtą valandą ryio lietu
viai ir jų draugai susirinko vienoje miesto aikš
tėje, kuri pavadinta «PLAZA REPUBL CA DA LlTUANIA» ir čia atidengtas paminklas. Suėjo daug
tautiečių, jaunimo tautiniuose rūbuose, su vėlia
vomis ir nemaža Montevideo miesto valdybos
aukštųjų valdininkų ir kitu urugvajiečių. Miesto
valdybos orkestras sugrojo Urugvajaus ir Lietu
vos himnus, miesto prefektas su Lietuvos atstovu
A. Grišonu atidengė gražų monolito paminklą. Iš
tribūnos prabilo miesto tarybos pirmininkas p.
M. Guedes ir perskaitė Tarybos nuosprendį pa
vadinti tą aikštę «Republica da Lituania» vardu.
Tos pačios dienos vakare oficialus Vasario
16 minėjimas Urugvajaus Lietuvių Kultūros Drau
gijos Klube. Č'a gražiai pasirodė ir šeštadienio
mokyklos vaikučiai ir ansamblio "Ąžuolynas» pa
augliai (gimnazistai" ir vyresnieji^šokėjai «Ginta
ras». Trumpai kalbėjo Lietuvos atstovas A. Grišo
nas, Tėvas G. Kijauskas, S. J., urugvajiečių var
du sveikino miesto Tarybos pirmininkas p. Gue
des. Po tautinių šokių solo padainavo «Solis"
operos solistė Amelija Vaga. Publika minėjimu
atrodė labai patenkinta ir jai pasibaigus dar il
gai nesiskirstė namo.

Petras.
PREZIDENTO TELEGRAMA
Urugvajaus prezidentas Vasario 16 proga at

aimiisisiai:
Šį SEKMADIENĮ 10 V ALANTĄ
KOPLYČ OJE

JĖZUITi

TĖVŲ

MOKSLEIVIAMS

ATEITININKAMS MIŠIAS LAIKYS, PAMOKS

LĄ PASAKYS

DALYVAUS

IR

TĖVAS

KAS, MOKSLEIVIŲ

PASKUI

SUSIRINKIME

GEDIMINAS K1J.-USATEITININKŲ SĄJUN

GOS DVASIOS VADAS.

KVIEČIAME DALYVAUTI VISUS
PAULO

ATEITININKUS:

SÃO

MOKSLEIVIUS,

STUDENTUS IR SENDRAUGIÚS.
MAS KUOPA

GINTARAS
KUN. JUOZO SESKEViČIAUS sveikata gero
kai pašlijo. Dabar jis gydosi ir gyvena pas Se
seris Pranciškietes Zelinoje.
Linkime jam greitai pasveikti.
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LIETUVA

MEDŽIAGINIS

ZENONAS BAČELIS '' b4

■fc.
.;■<

(tęsinys)
... • ..
CHORAI

dijo valandėlės pradėtos 1931
metais. Jos dabar iš’aikomos
P. L. Bendruomenės.
I

Senosios išeivijos veikla gy
vai reiškėsi muzikos, vaidy
bos, ir spaudos srityse. Kiek
viena parapija turėjo savo
ęhęrą. Svarbesnių įvykių at
vejais chorai dainuodavo susįjųngę. Buvo statoma nema
žai .operečių. 1907 metais {sis
teigta «Lietuvių muzikaliojo
n^ino draugija», pasistačiusi
didelius namus, apjungusi vi
sas organizacijas ir tapusi
ėfe'fitriniu lietuvybės židiniu.
1915 m. atvykę* Stasys Šim
kus įsteigė prie to pat muzi
kinio namo dainos, dramos ir
muzikos draugiją, ir suorgani
zavo «Dainos» chorą išsilai
kiusį ištisus 40 metų, gastro
liavusį kitose kolonijose ir
dainavusį didesnėse lietuvių
šventėse bei parengimuose, o
net ir tarptautiniuose.
Philadelphijos lietuvių mu
zikinį gyvenimą pagyvindavo
solistai dainininkai ir instru
mentalistai. Čia iškilo kolora
tūrinio soprano dainininkė Mic
kūnaitė vėliau kaip primado
na dainavusi Kauno operoje,
kurią ji apleido dėl kilusių
nesusipratimų su teatro admi
nistracija.
Išnykusias sceninių pastaty
mų grupes atnaujino po karo
atvykusieji lietuviai, sukurda
mi meno ansamblį, susidedan
tį iš choro, oktetų, ir šokių
būrelių. Iš solisčių dabar čia
gyvena plė. Augaitytė.

TEATRAS
Lietuviai labai mėgo vaidy
bą Dešimtimis skaičiuojami
scenos pastatymai, kurie ir
čia ir kitur pakartojami. Ra
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. SPAUDA

Senoji imigracija Philadelphijoje stipriai pasižymėjo sa
vo spaudos meile. Čia leistų
laikraščių ir žurnaių priskai
čiuojama iki 20. Buvo jie
spaudinami savose spaustuvė
se, kurios tnp pat spaudė ir
knygas Daugis organizacijų
turėjo savo' knygynus ir skai
tyklas. Keikia stebėtis, kad
laikraštis ir knyga turėjo di
delį pasisekimą pas atvyku
sius mažarašč us ar ir beraš
čius lietuvius. Tą lietuviško
rašto mei ę kurstė labiau apsiš vie tusieji. Jie šalia parapi
jinių mokyklų ?teigė vakari
nius kursus suaugusiems raš
to pasimokyti.

kui ir kun. Tumui 1911 me
tais; ir Tautos namams Vil
niuje, atsilankius Basanavi
čiui ir M. Yčui 1913 metais.
Dariaus ir Girėno skridimui
Lietuvon suaukota apie 30G0
dolerių. Šalpai per B LFĄ su
dėta apie 25.000 dolerių, ne
skaitant aukų drabužiais.

PASKAITOS

PARAMA LAISVĖS KOVAI

Senieji lietuviai imigrantai
mėgo klausytis paskaitų. Gal
todėl ir naujai atvykusieji su
sidomėjo tos rūšies veikla.
Jie. be šeštadieninių moky
klų vaikams, ėmėsi ruošti li
tuanistines paskaitas besimo
kančiam jaunimui, suaugu
siems ir šiaip visuomenei,
prof. Senno sudarytame litua
nistikos institute ir kitose vie
tore. Pažymėtini paskaitinin
kai: V. Krėvė, A. Sennas, JPuzinas, A. Salys, M. Kra
sauskaitė ir kiti.

Laisvės varpo artumas ska
tino lietuvius rūpintis Lietu
vos laisve labiau negu kitas
kolonijas. (? Red.). Philadel
phijos lietuviai nepraleisdavo
nė vieno įvykio bei progos
kelti Lietuvos laisvės klausi
mą Vietos ir kitų kolonijų
seimuose buvo priimamos re
zoliucijos, o jau 1906 melais
čia įvykęs pirmasis Ameri
kos lietuvių seimas nutarė > ei
kalauti iš rusų valdžios demo
kratiškų konstitucijų laisvė ,
užgrobtų turtų grąžinimo, ru
sifikacijos sulaikymo ir Lietu
vos autonomijos su savo sei
mu Vilniuje Philadelphiečiai
buvo labai dosnūs. 19 4 me
tais Čikagos ir Bruklyno šei
mų numatytiems tautos pava
dinimų fondams jie surinko
nemažiau kaip 50 tūkstančių
dolerių, o Lietuvos paskolų

AUKOS
Philadelphiečiai suprato ne
vien savosios kolonijos, bet
ir tėvynės kultūros bei savi
šalpos reikalus. Jie suaukojo
nemažas sumas «Saulės» drau
gijai, atsilankius kun. Olšaus-

Stasys Lapienis
naujose patalpose parduoda įvairias
statybos medžiagas bei visokius
namų reikmenis.

Naujasis adresas:

PROF. ANTANAS STONIS
skaito paskaitą Vasario 16
minėjime

PAJĖGUMAS

Pirmieji imigrantai Philadel
phijoje dirbo paprastų darbi
ninkų darbus. Vėliau, patys
pramokę amatų, o vaikus jau
iš anksto parengę, gaudavo
geresnius darbus ir didesnius
atlyginimus, Kiti metėsi į sa
vo amatus ir prekybą. Gerai
sekanti versluose, pradėjo
steigti savas dirbtuves ir krau
tuves. Pad dėjus uždarbiams,
lietuviai tapo pajėgesni remti
ir lietuvybės reikalus, Be abe
jo,'ta parama turėjo remtis
ir gerais norais bei pasišven
timu, nes jie per visą laiką
suaukojo labai daug. Neturint
tikrų duomenų, galima tik apy
tikriai apskaičiuoti jų aukas.
Trys lietuvių bažnyčios su
mokyklomis, svetainėmis, kle
bonijomis galima vertinti bent
600-700 tūkstančių dol. Pro
testantų bažnytėlė bent 59.000.
Tautinės bažnyčių» nuostoliai
irgi apie 50.U0; Muziką’iniai
namai 100.000; Keturių klubų
patalpos apie 250.000; Aukos
laisvės kovai 150 Oi o; Einamų
jų ir negrąžinamųjų išlaidų
veiklai irgi apie 150.000. Tai
sudaro bent 1.400.000 kapita
lą, arba 409 dol. kiekvienai
šeimai. Neteko patirti, kiek
aukota pasiturinčiųjų labda.
rių, bet tai, manau, sudaro tik
nežymią dalį visų aukų. Pajė
giausias mecenatas galėjo bū
ti Lietuvos Bankas, kuris, įs
teigtas 1901 metais, kaip lie
tuvių statybos ir paskolos ben
drove, ir šiandien turi anie
50 milijonu kapitalo.
Tai buvo praeities laikai,
kurių nebegalima sugrąžinti
dėl senimo nykimo ir jauni
mo nutautimo. Bet centro or
ganai turėtų tuo labai susirū
pinti.

Advokatas

atlieka visus teisinio pobūdžio darbus, kaip įvairių
bylų vedimas, inventarijų sudarymas, deskitis, doku
mentų atitaisymas, nuomininkų išmetimas ir kiti darbai;
Raštinė:
. 15 de Novembro, 244
4.o-Sala 19- Tel. 37-0324
no 14,00 iki 18,00 vai.

JONAS JAKUTIS
RUA COSTA BARROS, 352
TEL. 63-3285 - VILA ALPINA
Turi įvairiausių statybos medžiagų, geležinių daikų. indų bei darbo įrankių.
Lietuviai pirkim pas lietuvius I

LIETUVIŲ BAŽNYČIA VILA
ZELINA: Rua Inacio ir Av
Zelina, Mons. Pfo Ragažine
kas, Tel. 63-5975.
Liet. Bendruomenė, pirmi
ninkas p. Juozas Tijūnėlis
Rua latai, 150 — Casa Ver
de, Tel. 266-0346.

TĖVAI JĖZUITAI: RuaJua
tindiba, kO Parque da Mooks
— Tel. 273 0338.

LIETUVIŲ KALBOS
PAMOKOS S. PAULY:

MOOCA, Rua Juatindiba, 20
šeštadieniais 14 vai.

LIETUVIAMS PAMALDOS
LAIKOMOS
V. Zelina parapijoje kasdh
ną ir kiekvieną sekmadienį
kaip iki šiol
Šv. Kazimiero parapijoje :
Parque da Mooca Rua Juatin
diba, 20.
Sekmadieniais ir šventadi't
niais 8, 10 ir 17,00 vai . Darbi
dienomis 7 ir 7.30 vai., arbi
atskirai susitarus dėl laiko
kai turimos metinės ar 7 c
mišios;

Išpažintys čia klausome»
kasdieną prieš mišias.
Pirmą mėnesio sekmadieni
Parque das Nações lt) vai
v. Carolina 15 vai.,
Casa Verde, 17,15 vai.

Antrą :
Jaçana klierikų kopi. 8,30 vai
Bom Retire, 10,15 vai
Utinga 16,30 vai.,

Trečią:
Agua Rasa 8,30 vai.,
Moinho Velho 11,30 vai.,
Lapa 16,30 vai.,

Įkorporavimai — kondominijos — sklypų išdalinimas —
Administracija — nejudomo turto pirkimai bei
i pardavimai — kreipkitės į

Administràdorã e Imobiliária Bernardos

Paskutinį:
Vila Anastacio 8,03 vai.,
Vila Bonilha 10 30 vai
vL Prudente 18 vai.

Ltda-

atsakomasis bendrininkas Gil Prestes Bernaries

Praça Antonio Prado, 33, — 4* andar, conjunto 401.
Telefonas 33-1443 — São Paulo.

Avenida Sapopemba, 5761, V. Guarani

Aleksas Kalinauskas

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

(Bus daugiau)

DEPOSITO PARATODOS

Rezidencija:
R. Joaquim Piza, 204
Tel. 31-2548

ĮSIDĖMĖTINA ADRESAI
LIETUVOS ATSTOVYBES
URUGUAY, MONTEVIDEO.

nupirko už 40.000 dol.

Mėgiamiausia Veikla

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 medžiagos ir darbo kokybe ir kaina

«MŪSŲ LIETUVOS» RE
DAKCIJAI IR ADMINISTRA
CIJAI, TAIP PAT IR SÃO
PAULO LIETUVIAMS JĖZUI
TAMS GALITE SIŲSTI LAIŠ
KUS ŠIUO ADRESU
CAIXA POSTAL 4421,
S. PAULO, BRASIL.
cd K A I TY K I T E
I E
PLATINKITE VIE
NINTELI PIETŲ AMERIKOS
SAVAITRAŠTI «MŪSŲ
LIETUVA».

VIENINTELIAI ATSTOVAI GARSIOJO VANDENS LINDOYA

IIMACJ CAKKIEKI im
Lindoya vanduo yra donai žinomas gėrimas
Kurio puikų veik, m? į žmogaus sveikatą jau
visi yra vienbalsiai pripažinę. Pabandykite,
«Įtikinkite ir visados naudokite!
Rua Dino Bueno, 643
Telefones: 220-1748, 220-1751 e 220-1752
Caixa Postal 3967

SÀO

PAULO

LIETUVOS NACIONALINĖ
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEI

6
-MWMaMõtuM «ir

ATSKIRO

NUMERIO

KAINA 0,40

->UA JUATINDIBÂ, 20 — P. DA MOÓCA

VYRŲ

—

SÃO

ro repeticijas dainų Velykų
šventėms, tikimasi, kad per
tas šventes jis gerai pasiro
dys.

PAULO, 13

ŠVENTĖ

Š. m. balandžio 5 d. (per atvelykį) Sv. Juozapo Parapi
ja ir Šv. Juozapo Vyrų Brcliia švęs savo Globėjo tradicinę
šventę. Šiemet Brolijai sukanka 29 darbo metai. Ta proga
vyrai užprašė šv. Mišias už savo narių gerovę ir sveikatą.
Jos bus 11 valandą. Po mišių procesija ir paskui, apie 12 va
landą, pietūs Jaunimo namuose, Zelinoje
Sv. Juozapo Vyrų Brolijos Valdyba
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Organizacijų delegatai, surengę Vasario 16 minėjimą.
Iš kairės dešinėn.Juozas Baužys, Inž. A. Idika, Petras Šimonis, Jonas Ki
dykas, S. J., Izabelė Seliokienė, Prel. P. Ragažinskas, Jonas
Bagdžius Viktoras Tatarunas, Angelika Triubienė. Kap. Juo
zas Čiuvinskas, Jotas Bružikas, S. J.

LIETUVIŲ VISUOMENĖS DĖMESIUI
Kovo 1 dieną (sekmadienį) 15 valandą Jaunimo Namuo
se Zelinoje kun. Juozas Šeškevičius kalbės apie Brazilijos
Lietuvių Bendruomenės ir kitus lietuviškus reikalus. Visi
kviečiami atsilankyti.
ii o f o iin fi ior~ - ■líirni o nm c tttt

PAAUKOJO KOPLYČIAI

Lietuvių Katalikų Šv. Juo
zapo Vyrų Brolija paskyrė 30
dolerių lietuvių kankinių ko
plyčiai Romoje, Sv. Petro Ba
zilikoje įkurti.
Juozas Baužys, pirm.
Kazimieras Rimkevičius, sekr.
II—IĮ
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šventės ^bus gatavas. Deja
nebespės sudėti grindinio ir
todėl naujoje pastogėje kovo
8 dieną mišių laikyti nebus
galima. Teks pasitenkinti na
mų koplyčia, kuri talpina tik
šimtinę žmonių. Dėkoju vi
siems
prisidedantiems prie
statybos išlaidų.
J. Bružikas, S. J.
Klebonas,

NAUJA VALDYBA
S v. Juozapo Vyrų Brolija
visuotiname susirinkime išsi
rinko 1970 metams vaidybą:
Pirmininku — Juozą Baužį.
Vicepirmininku — Jurgį
Matelionį.
Pirmuoju sekretorium — Jo
ną Baltaduonį.
Antruoju sekretorium — Ka
zimierą Musteikj.
Iždininku — Kazimierą Rim
kevičių.

REVIZIJOS KOMISIJON.Petrą Šimonį, Vincą Banį
ir Igną Virbicką.
Ūkio reikalų vedėju — Mo
tiejų Tamaliūną.
ii—n—n
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STOGAS BUS!
Nors lietus ir labai trukdė
darbą, bet iki šv. Kazimiero

UŽSIMOKĖJO UŽ M. L.

M. Baltušninkienė 25 ncr.
Po 20 ncr..- Jurgis Juzėnas,
Apolinaras Jočys, Jonas Silic
kas, Anelė Matuzonienė, Ju
lija Šukienė.
Po 15 ncr.: Kostas Merkys.
Jokūbas Juška ir Adelė Linse
vič enė.
Labai dėkojame visiems
<Mūsų Lietuvos skaitytojams,
kurie jau dabar, metų pra
džioje, užsimoka 1970 metų
prenumeratą, Tai yra pirmu
tinė ir svaibiausia parama lai
kraščiui. Kiti net aukų į rideda. Aukos yra panauuojamos
siuntinėti laikraštį tiems, ku
rie ar visai negali apmokėti
savo prenumeratų, ir tik dalį
teapmoka,
P, Vincas Kuliešius, Čika
goje gyvenąs didelis spaudos
rėmėjas atsiuntė 25 dolerius
«Mūsų Lietuvai, išleisti. Kitas
numeris bus jo dovana apmo-

ketas. Jam tariame lietuviš
ką nuoširdų ačiū už paramą
laikraščiui!
M. L. A-dministracija
im—mii
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DR JONAS NICIPORCIUKAS
Cirurgião Dentista
p/ Universidade de São Paulo
RAIOS X
Consultorio: Rua Cap? Pacheco Chaves, 1206
Vila Prudente, Tel. 63-5352

Birželio 14 d. šventkelionė
į Aparecica do Norte.

Rugsėjo 13 d. spaudos bi
čiukų subuvimas balius.

kai ateis Motinos diena. No
rėsim ją tinkamai paminėti.
Kad nereiktų per paskutines
porą savaičių paskubom reng
tis, «Aušros» choro nariai pra
šomi jau dabar šeštadieniais
lankyti repeticijas ir paruoš
ti 'gražią programėlę. Tada
jau turėsim savą erdvią pas
togę mt galėsim turėtj įvaires
nę programą didesniam bū
riui daiyvių.

Spalio 11 žaidimai Juruba
tubos parke pas p. Vladą Jasiulionį.

Jonas Bajorinas
«Aušros» choro pirm.

Iš Urugvajaus grįžo T. Pe
tras Daugintis, S. J , ten pa.
vadavęs T. Joną, Giedrį, S, J.

GRAUDŪS VERKSMAI

Prieš 17 valandos mišias
kiekvieną gavėnios sekmadie
nį Tėvų Jėzuitų koplyčioje
giedami «Graudūs verksmai..
Tai nuo žilos senovės lietu
vių katalikų pamiltos ir gie
dotos Kristaus Kristaus kan
čios giesmės, maldos. T. Ki
dykas ta proga pasako trum
pus pamokslėlius apie Išgany
tojo kančios svarbą mūsų mo
derniškiems laikams. Daly vau
kite ko gausiau I
Į1—HI
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Lapkričio 8 ar 15 piknikas
Praia Grande.
Juozas Baužys, pirm.

V.Zel ina
Seselių pranciškiečių gim
nazijoje Vila Zelinoje mokslo
metų pradžia 2 diena kovo,
ateinantį pirmadienį.
II—II
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Mokiniai norintieji lankyti
lietuvių kalbos pamokas pra
šomi susirinkti su tėvais šį
šeštadienį 16 valandą Vila Ze
Lnoje, Jauni no Namuose. Šie
met lietuvių kalbos pamokos
bus ne tik šeštadieniais, bet
ir kitomis savaitės dienomis“
pasibaigus uitoms pamokoms.
iibhtii

iioosnaii

Sonia Ramoškaitė ir Anta
nas Jasiškis susižiedavo pra
eitą šeštadienį jaunosios tėve
lių namuose. Jaunųjų žiedus
palaimino prel. P. Kagažiaskas.
II—ill
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DR.

Atende-se com hora marcada

Balandžio 5 diena metinė
tradicinė Brolijos šventė.

NEI NEPAJUSIM,

VYRŲ BROLIJOS VEIKLOS
KALENDORIUS
ANTONIO SI A U LYS
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
Moocaį Fone 92-3991

Praia Grande.

Sausio 18 d. buvo piknikas

Lietuvių Katalikų Bendruo
menes choras, vadovaujamas
maestro Viktoro Tatarūno, da

ZELINOJE VISI GALI UŽSIMOKĖTI UŽ<M. LIETUVĄ»

p. Juozui Baužiui. Jis daug metų ištikimai patarnauja
skaitytojams ir Administracijai, patarnaus ir dabar. Jo
adresas yra Rua Manaias, 363. Visai arti prie bažnyčios
aikštės. Pasinaudokite!
.

-

ADVOKATĖ IRENA GRITĖNaS — SPINĄ
praneša tautiečiams, kad daro inventarus, iškraustymus,
skyrybas, nejudomo turto administravimą,
Priima klientus savo raštinėje, esančioje Largo
Sete de Setembro, 52, 6.o andar, sala 607
(priešais Forum) nuo 16 iki 18 valandos.

V. Zelinoj gavėnios metu kry
žiaus keliai bus panktadieniais
18 vai., ir sekmadieniais 17 vai
Graudūs verksmai sekmadie
niais 18 vai.
ĮĮ—
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Stasys Sliažas, 63 metų am
žiaus mirė 20 dieną vasario.
Septintos dienos mišios bus
26 dieną vasario 19 valandą
Vila Zelinoje.
n—in
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Už Oną Veiverienę septin
tos dienos mišios bus 28 d.
vasario 19,15 vai. Vila Zeli
noje.
Už Prancišką Ambrozevičie
nę, velionies giminės yra už
prašę metines mišias 28 die
na vasario 18 valandą Vila
Zelinoje.

30-tos dienos mišios už
Barborą Vilkauskienę bus 2
dieną kovo 19,30 valandą Vi
la Zelinoje.
II—II
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KAS NEGAUNATE
«MŪSŲ LIETUVOS»

Zelinoje praneškite p. Juozui
Baužiui, ar palikite spaustu
vėje savo vardą, pavardę, gat
vės pavadinimą ir namų nu
merį.
Galima pranešti ir Adminis
tracijai telefonu 273-0338.

Širdies smūgis suparaližavo p. Prancišką Zagorskienę.
Ji buvo nugabenta į Santa Ce
cilia ligoninę, kur po keleto
dienų mirė.
II—II
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JUOKAI

SĄLYGA
— Ar tu esi rikras, kad mo
teris tiki, kai jai sakai, jog
ji yra pirmoji moteris, paver
gusi tavo širdį?
— Taip. Tik, žinoma, su są
lyga, jei tu esi pirmasis jos
sutiktas melagis.
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PATARNAVIMAS
I vieną arbatinę Maskvoje
įeina du partijos pareigūnai.
Vienas iš jų paprašo stiklą ar
batos su pienu arba citrina,
— Nėra nei pieno, nei citri
nos, — atsako pardavėja.
Tada antrasis prašo tik ar
batos, bet švarioj stiklinėj,
Kuomet padavėja atnešė
arbata, jisai kreipėsi į sve
čius klausdąma:

— Atsiprašau, draugai, ku
riam arbata švar o j stiklinėj?

