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Šio Numerio GARBĖS LEIDĖJAS
STASYS MELIONAS, sūnus

PLAČIAJAME PASAULYJE
VYKSTA SVARBUS
SUSIRINKIMAS
VATIKANAS

Rugsėjo 30 dieną Vatikano
Sikstinos koplyčioje švento
mis mišiomis prasidėjo pašau
lio vyskupų sinodo pasitari
mas. Sinodas yra viso pasau
lio vyskupijų atsiųstieji ir šv.
Tėvo pakviestieji atstovai Baž
nyčios reikalams aptarti. Šia
me sinode pirmą kartą daly
vauja ir katalikai pasauliečiai
vyrai ir dvi moterys.
Šv. Tėvas Įžanginiame žo
dyje pasakė, jog šių laikų su
mišimai, tiek įvairiose valsty
bėse, tik pačioje Katalikų
Bažnyčioje kyla iš sumažėju
sio žmonių tikėjimo. Jis sa
kė: «Jūs žinote, kad žmogaus
išganymo pradžia yra tikėji
mas. Be tikėjimo niekas ne
gali patikti Dievui Ir neatsi
žvelgiant į tikėjimo stoką ne
bus galima nustatyti tikrųjų
mūsų Bažnyčios ir pasaulio
pakrikimo priežasčių.
Popiežius pridėjo- «Mums
reikia visa įsitikinusia ir lai
minga širdimi priimti Dieviš
kąjį Apreiškimą, stipriu tikė
jimo aktu. Turim stotis Dievo
akivaizdon pilni nusižemini
mo ir pasitikėjimo jei norim,
kad Šventoji Dvasia prabiltų
mūsų širdims ir kad ji suteik
tų Bažnyčią valdantiesiems
reikalingų ypatybių: žinoji
mo, patarimo, supratimo, iš
minties, o už vis labiausiai
meilės.»

jos vyskupijų neteko savo
vyskupų, o popiežius negalė
jo paskirti naujų, nes valdžia
nebūt leidusi jiems eiti savo
pareigas. Komunistai ir ki
taip spaudė Bažnyčią ir ti
kinčiuosius. Popiežius keletą
kartų bandė tartis ’su komu
nistine valdžia, kad ta liautų
si tikinčiuosius persekioti.Sa
koma, kad valdžia davusi po
piežiui suprasti, iki kardino
las Mindszenty nepasitrauk
siąs iš Vengrijos, apie jokius
susitarimus negalima nė sva
joti. Popiežius-, bandė per sa
vo pasiuntinius įtikinti kardi
nolą, kad jis dėl tikinčiųjų ir
visos Vengrijos bažnyčios la
bo nusileistų ir atvažiuotų Ro
mon. Kardinolas kankinys il
gai nesutiko. Pagaliau staiga
ir visai nelauktai atvyko Ro
mon prieš pat vyskupų Sino
do pradžią.
Vengrijos valdžia ta proga
paskelbė jog dovanojanti kar
dinolui skirtą bausmę. Kard.
Mindszenty nusileido, išvažia
vo iš savo tėvynės, matyt,
šv. Tėvo įtikintas, kad tai pa
sitarnaus tikinčiųjų vargui pa
lengvinti ir vyskupijas vys
kupais aprūpinti.
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Visą pasaulį sujaudino ži
nia, kad Anglijos vyriausybė
išvarė iš savo krašto 105 So
vietų Rusijos atstovybių tar
nautojus. Juos apkaltino, kad
ne vie šnipinėja krašte, bet
APIE KĄ TARSIS VYSKUPAI dar organizuoja sabotažus An
glijos fabrikuose Toks masi
SU POPIEŽIUM?
nis svetimos valstybės amba
Darbotvarkėje pramatyta v.į sados tarnautojų išvarymas
sa eilė reikalų aptarti, o už benebus pirmas diplomatijos
vis labiausiai kunigijos išgy istorijoje.
venamoji krizė bei socialinio
teisingumo reikalai visame
pasaulyje.

Aišku, Maskva pašoko tar
tum širšės įgelta ir griežtai
tai paneigė tuos kaltinimus.
Girdi, tai esąs gryniausias pra
simanymas ir užsimojimas at
naujinti šaltąjį karą.
Tačiau visada šalti anglai
to nebūt padarę, jei nebūt tu
rėję rankoje tikrų įrodymų.
O įrodymus jie gavo iš prieš
keletą savaičių pabėgusio So
vietų Rusijos šnipų organiza
toriaus generolo Lialin. Jis
pasprukdamas iš savo tarny
bos pasiėmė didelį pluoštą
šnipų sąrašų Anglijoje ir ki
tuose Vakarų Europos kraš
tuose Ir net įvairių sabotažų
planus. Jo liudijimus patvirti
no kita praėjusią savaitę iš
Sovietų tarnybos pabėgus tar
nautoja sekretorė.
Visa tai kom. Rusijos vai
džiai yra labai negardus smū
gis ir ji stengsis kaip nors
atsikeršyti.
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VIETNAMAS-

Praėjusį sekmadieni (spalio
3 d.) įvyko prezdento rinki
mai. Ka angi kitiems kandida
tams pasitraukus buvo likęs
tik vienas kandidatas Thieu
iki šiol buvęs prezidentas Vi
sa opozicija norėjo kad jis
atsi akytų vienas pats išeiti į
rinkimus o kad paskelbtų
naujus, su keliais kandida
tais. Tačiau jis atsisakė tai
daryti, nes esą prieš krašto
konstituciją.
Rinkimai piaėjo labai nėra
miai. Komunistai ir kiti Th eu
priešas ruošė riaušes bom
bardavo miestus, mėtė bom"
bas į balsavimų patalpas, Be*
balsavimai praėjo ir, sako
ma, kad net virš 96 procentų
balsavusių padavę balsus už
prez, Thieu.

Sudarytas Jaunimo Kongreso
Komitetas

VENGIU A

Paskutiniame organizacijų ir jaunimo atsto ų posėdyje
Komunistinė valdžia leido sudarytas plačios apimties komitetas, kurs rūpinsis ko dau
išvykti iš Vengrijos 15 metų giau jaunimo pasiųsti į viso pasaulio lietuvių jaunimo kon
Amerikos ambasadoje išgyve gresą, stovyklas ir tautinių šokių šventę Amerikoje ateinan
nusiam kardinolui arkivysku čiais metais.
pui Mindszenty. Jau seniai
KOMITETO PREZIDIUM S..
komunistai norėjo, kad jis
atsisakytų sava vyskupijos
Arūnas Steponaitis, pirmininkas. Nariai: kun. P. Gavė
vietos ir pasišalintų iš Ven nas, M. Černiauskaitė, V. Aleknavičiūtė, L. Jodelytė.
grijos. Bet kardinolas vis ne
FINANSŲ KOMISIJA:
sutiko. Jis reikalavo, kad vai
džia panaikintų jo pasmerki
Jonas Bagdžius, pirmininkas. Nariai: Jonas Dimša, Juo
mą kalėti iki gyvos galvos, zas Baužys, Jonas Antanaitis, J. Guzikauskas ir Piji s Butrines jis buvęs savo krašto iš
mavičius.
davikas. Iki valdžia to nepa
darysianti, kardinolas atsisa
PROGRAMŲ KOMISIJA.
kė išvažiuoti iš Vengrijos.
Kun. A. Sau ait’s, S. j. pirm cinkas. Nariai; kun. Ss ŠiTuo tarpu visa eilė Vengri--------------- .—.-----—-—

Lietuvos nacionalinė
M.Mažvydo biblioteka

«Mūsų Lietuvai» labai yra prielanki mūsų atsižymėjusių
pramonininkų-prekybininkų Meilūnų šeima. Stasys Meilūnas
sūnus nuolat deda savo automobilių firmos ESTAMEL skel
bimus ir gerai apmoka. Taip pat yra užsirašęs ir skaito ®Mū
sų Lietuvą, nors čia gimęs ir augęs jaunuolis. Jis prisirišęs
prie lietuvių tautos ir nesigėdi būti lietuviu ir nuolat su sa
vo kilmės tautiečiais draugauti. Jis norėtų, kad ir lietuviai
ateitų pas jį ir, jeigu reikia automobilio, su Stasiu Meilūnu
pasitartų, ir pirktų iš jo firmos mašinas su įvairiomis garan
tijomis ir nuolaidomis. Taip pat ši firma taiso automobilius,
nes turi apie 50 specialistų darbininkų. Duoda ilgesniam lai
kui garantijas ir sąžiningai aptarnauja savo klijentus. O sa
vo tautiečius-lietuvius ir jų vaikus dar eu ypatingesniu
atsidėjimu ir meile aptarnauja.
Dėl to mes taip pat atkreipkime dėmesį į šią firmą ir,
reikalui iškilus, skubinkimės pas Stasį Meilūną-sūnų, pra
šydami jo patarnavimų. Kaip sakoma, savieji pas savuosius.
Taip pat ir mūsų nuoširdi padėka priklauso Stasiui Me
ilūnui sūnui, kad jis vėl apsiėmė apmokėti šio numerio iš
leidimą ir atsinaujino prenumeratą.
Dėkinga ML Administracija
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leika, J. Bajorinas, J. Lukoševičius, O. Petraitytė, R. Mikuckytė, A. Aleknavičius, V. Pilipavičiūtė, L. Vosyliūtė, J. Ši
ite kas.
KONTROLĖS KOMISIJA:
Z. Bačelis, P. Šimonis, M. Vinkšnaitienė, A. Triubienė,
A. Valavičius.
Šis sąrašas rodo, kaip senimas bendradarbiauja su jau
nimu, ir kiek daug jaunimo įsijungė į tą svarbų darbą. Ge
ros kloties visiems!

KA VEIKS KONTROLES KOMISIJA?
1. Ji prižiūri, kaip eina lėšų telkimas, kaip surinkti pi
nigai bus panaudojami, o po kongreso patikrins visą apys
kaitą.
_
2. Ji prižiūri, kaip vyksta tautini^ šokių būrelių pasi
ruošimas šventei ir atrinks šokėjus, kurie turės reprezentuo.
ti Brazilijos liet, jaunimo šokėjus.
3. Ji, taip pat, tikrina parinkimą bei paruošimą jauni
mo atstovų į Pasaulio Jaunimo kongresą ir galutinai tvirti
na jų sąrašą.

Il P.LJ.K. KOMITETAS SAUKIA
šiuos savo komisijų posėdžius šį sekmadienį, spalio 10 d’ena Šv. Kazimiero parapijos patalpose Parque da Mooca,
Rua Juatindiba, 20:
1. Programos komisijos posėdis lygiai 13 valandą;
2. Finansų komisijos josėdis lygiai 14,30 vai.
3. Kontrolės komisijos posėdis lygiai 16 vai.
Kad visas darbas eitų maloniai ir sklandžiai be kliūčių
maloaėkim visi susirinkti. Laiku susirinksim, laiku baigsim.
Tai patiks visiems.

KREIPIAMĖS 1 BRAZILIJOS LIETUVIU
VISUOMENEI
Mielieji Tautiečiai!
Būkim šį kartą tikrai geri ir dosnūs. Visi padėkim
prisidėdami nusiųsti Amerikon kiek galima didesnį bū
rį mūsų jaunimo į viso pasaulio lietuvių jaunimo Kon
gresą ateinančių metų liepos mėnesį. Ką Jūs galite
daryti:.
1. Skatinkite savo jaunimą kandidatuoti kongresan
siusimus atstovus. Skatinkite ko gausiau įsijungti į tau
tinių šokių būrelius. Raginkite juos pačius nuvykti į
kongresą kaip svečius.
2. Nepagailėkit suteikti finansų komisijai gausių au
kų, kad ji galėtų pasiųsti ko daugiau jaunimo nes pate
jaunimas neturi gana savo pinigų. Tai visų mūsų gar
bės reikalas.
3. Kiek galima daugiau ir suaugusių vykim į antrą
jį pasaulio liet, jaunimo Kongresą kaip svečiai ir jc
rėmėjai.
Jei tikrai vieningai visi pasistengsimė, tai Brazili
jos lietuviai tikrai nepasirodys paskutiniai pasaulio
lietuviu tajpe.
Su pagarba
Arūnas Steponaitis
II P. L. J. K. Komiteto Pirmininkas
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MTTSÜ LIETUVA

pusi

Dalyvaus apie 150 buvusių
mokinių ir mokytojų iš JAV,
Kanados ir Australijos.
nBMEsan
ÜKsatcaBãii

SPORTAS IR KULTŪRA

AUN1VÍA.S IR
MOKSLAS
Lietuviškų mokyklų rytinio
pakraščio sąskridyje suvažia
vo beveik visos srities litua
nistinės mokyklos — 250 vai
kų. Tėvų programa apie lietu
višką auklėjimą vyko atski
rai Vyresnieji' mokiniai iš
girdo pokalbį apie lietuvių
meną, jaunesnieji dalvvavo
bendrose pamokose. Popiet
buvo ° volandų programa —
muzikinė, dainų.

organizacijos ir įvarus as
mens paaukojo 240 dolerių.
Dr. Žibutė Zaparackaitė, gi
musi Vokietijoje ir su šeima
gyvenanti Detroite, baigė me
diciną. Lankė lituanistinę mo
kyk ą veikė skaučių organi
zacijoje. studentų sąjungoje,
tautinėje šokių grupėje šoko
6 metus. Kartu su ja baigė
dr. Daiva Bajorūnaitė.

Dr. Genius Procuta iš lygi
namosios peoagogikos institu
to Õikagoje persikėlė dėstyti
Obtawos universitete Kana
Viktorijos universitete Aus dos sostinėje. Anksčiau gyve
tralijoje pripažinta lietuvių no ir studijavo Naujoje Ze
kalba ir įrengiama kalbos la landijoje.
boratorija su magnetofonu ir
Lietusių kazimieriečių gim
kitais įrengimais.
naziją Čikagoje lanko 14G0
Vacys Garbonkus, vos 1969 mergaičių kurių ketvirtadalis
metais baigęs magistro laips lietuvaitės, o 65 iš 75 moKynį finansų ir ekonomijos sri tojų yra lietuvės jai. Pietavai
tyje, buvo pašauktas į kariuo čių Rūtos ratelis turi 110 na
mene. Per trumpą laiką pa rių; jos patarnauja liet, pa
aiškėjo jo gabumai ir iš JAV rengimų metu, iš kurių gau
buvo perkeltas į Europos JAV tą užmokestį paskirsto lietu
kariuomenės būstinę, iš ku- viškiems reikalams.
rięs buvo siuntinėjamus sun
dvyliktasis Čikagos aukš
kumų išspręsti. Būdamas ka tesniosios lituanistikos moky
riuomenėje kas savaitę gau
klos metraštis pavadintas
davo lietuviškas knygas ir «Laisvės šauksmas» ir pris
laikraščius, nors jo tėveliai tatytas šventės metu.
gyvena kitoje vietoje, kurio
Chicagoje ruošiamas 25 me
je mažai lietuvių.
tų Tumo-Vaižganto gimnazi
Elizabeth lituanistinės mo jos Vokietijos tremtinių sto
kyklos antrajam pusmečiui vyklose sukakties minėjimas.

Antroji Baltų liaudies meno
šventė įvyko prie New Yorko. Dalyvavo apie tūkstantis
žmonių. Estai laimėjo tinkli
nio varžybas. Estės moterys
parodė gimnastikos meną, dai
navo lietuvės «Žibuoklės» —
išmokusios latvišką dainą, su
žavėjo visus latvius; solistė
latvė iš Toronto puikiai dtainavo, šoko ir Lietuvos .Vyčių
grupė. Vaiišės — trijų tautų
tradiciniai valgiai Gausi lo
terija suteikė lėšų, veiksmin
gai dalyvavo trijų tautų jau
nimas.
Windsor, Kanadoje, veikia
jau septyneris metus kvarte
tas. Ši maža lietuvių kolonija
turi nedidukę parapiją, orga
nizaciniu centru yra Lietuvių
Bendruomenė. Kadangi netoli
Detroitas (tik per tiltą JAVse). savaitgaliai.- vi as jauni
mas išdūksta dalyvauti litua
nistinėje mokys oje, 70 ties
jaunuolių St. Sližio vadovau
jamame ansamblyje ir lietu
viškuose parengimuose. Visos
kvarteto narės jaunos, vei
kliom. Akordionistė Kristina
Puidaitė, 14 metų, varžybose
laimėjusi 4 muzikos stipendi
jas, 9 pirmas vietas ir vieną
aukso medalį.

dyti ir Stuttg rto televizijos
stotyje

Melbourne berniukų ir mer
gaičių krepšinio komandos
nugalėjo australiečių grupes
net keturiose varžybose. Lie
tuvių komandos vadinasi «Var
pas.» Jie dalyvavo ir antrojo
je Baltiečių sporto šventėje.
Hobarte pernai įsiste gė
tautinių šokių grupė Venta,
o šiais metais susirinko 7-12
metų amžiaus vaikų ratelis
Rūta. Repeticijos būna lietu
viškos šeimos garaže.

16-je rytinio JAV pakraščio
skautų-skaučių sporto šven
tėje dalyvavo 200 jaunimo.

LIET. BENDRUOMENĖ
Čikagos LB apygardos 17
aoylinkių atstovai savo suva
žiavime pareiškė, kad reika
linga mokinių švenčių, kurio
se galėtų dalyvauti tos sri
ties 1500 lituanistinių moky
klų mokiniai. Atstovų posė
džiavo 92.

KAROLĖ. PAŽĖRAITĖ

(tęsinys^
Vieni keliais ėjo aplink koplyčią. Kiti lau- .
kė eilės prie šventovės durų, maldingai nusitei
kę. Dar kiti sveikinosi, linksmai besišnekučiuo
dami. Oras buvo sklidinas murmėjimo, klegesio,
arklių žvengimo. Ir ežero bangų tesliuskavimo,
ritmingu ūžimo.
«Juozapai šventas, būk pagarbintas,» — nu
stelbė visus garsus savo giedojimu elgeta prie
įėjimo vartų.
«Tarp patrijarkų tau pirma vieta», — cy
piančiu balsu pritarė jo bičiulė.
Kur tu? — tebešaukė mintimis Jonė.
Neramus jausmas ją apėmė: Pajuto, tartum
netoliese jos laukiamasis. Taip, taip, ji jaučia
neramias bangas, sklindančias iš jo sielos. Jiš
turi būti čia, arti jos. Turi būti. Bet kodėl ji jo
nemato?
Savo trumparegėmis akimis ji sekė praeii ančiuosius, ieškodama tarp jų tik vieno vienintflio.
Vienas vyras judančioj minioj lyg stabtels
jo ir žvilgterėjo | ją pro petį. Nejau tai jis?
— Tave vienas vaikinas dukart pasveikino,
praeidamas, ar nematei? — tarė Vingėlienė
Jis! — beveik sušuko mergaitė.
— Aš turiu truputi pasikalbėti su juo, jei
tai man© pažįstamas, — garsiai kreipėsi | mo

Lietuviai Anglijoje protesto
vo prieš raudonosios armijoj
ansamblio koncertą.

Tarp asmenų, kurie laiko
mi labiausiai gerbtini ir < arbingiausi pasaulyje pagal JAVžurnalo National Review da
vinius, yra ir Simas Kudirka
kartu su Indira Gandhi, Wil
ly Brandt, Goldą Meir, Pau
liumi VI, U Thant ir kitais.
Vilniečių draugija Čikagoje Kudirka dabar nuteistas Potpareiškė nepasitenkinimą kad mos darbo stovyklom
JAV LB centro valdyba svare
Jungtinių Tautų generalinio
to galimybę artimiau bendra
darbiauti su lenkų-ukrainie- sekretoriaus U Thant patarė
čių-čekų-slovakų draugija, ka ju vienu metu buvo estas,
daugi įvairios lenkų organiza budietis vienuolis.
cijos tebekalba apie Vilnių
Ispanijos laikraštis «Diário
Kaip savo * miestą.
■
de Barcelona» visą puslapį
JAV LB centro valdyba Wa liepos 14 skyrė Baltijos vals
Vysk. Antanas Deksnys lai shingtone darė žygius, kad
tybėms, puikiai pristatyda
kė pamaldas 250 stovyklauto Laisvosios Europos radijo sto
mas tų kraštų padėtį.
jų iš 9 kraštų, dalyvaujančių tie perduotų ir lietuvišką pro
lietuvių skautų ir skaučių sto gramą Lietuvon.
Vysk. V. Brizgys jau turi
vykioje Vokietijoje. Pamaldo
stambaus veikalo apie Lietu
se dalyvavo ir Schwebzinge
vos kunigus rankraštį, para
no miesto burmistras. Dalis
POLITIKA
šyta Vlado Ramojaus. Knyga
stovyklautojų, Gintaro ratelis
V U Ko pirm. dr. Valiūnas bus iliustruota ir kitomis kal
iš Kanados, šoko miesto salė
je ir amerikiečių įgulai. Ro lankė Praną Bražinską ir jo bomis išleista.
■—■■■■

Anapilio Papėdėje

sūnų Turkijoje, kur jie yprivačiuose namuose ap
vendinti, bet stipriai sau
mi. Jie gauna lietuvis
spaudos, prašė Lietuvos «
rijos knygų sūnui Algird
Turi radiją, bet su turkais no
gali susikalbėti, nes nemo .u
kalbos. Abu — aiškūs patrio
tai lietuviai, jau 9 mėnesi -;
laikomi Turkijoje po to kaip
nukreipė sovietų lėktuvą. B ;
žinskas gimė 1921 metais, b.
vo įstojęs į šaulių sąjungą,
per abi okupacijas veikg po
grindyje, kol ištrėmė į Sibirą
1947 metais1. Grįžęs į Lieti
vą 1950 metais buvo du kai
suimtas, o 1965 išvažiavo ?
Uzbekistaną, iš kur ir nukreį
pė lėktuvą.

tiną.
Skubiais žingsniais nusekė praėjusius žmo
nes. vienas iš jų atsigrįžo
Tauras.
Jonė ištiesė ranką. Abu, susijaudinę, nera
do pasisveikinimo žodžių.
— Gal eitume pas Dusią? — pasiūlė mergi
na, drovėdamosi.
— Kokia ji šiandie didinga, — ištarė Tau
ras, atsigodęs. — Kaip jūra, nenmstau’ja, šniokš
čia
— Šniokščia, — pakartojo vaikiškai Jonė.
—- Aš tik ką pasakiau mamytei, kad ji šniokščia
o dabar jūs tą pat kartojat.
Abu nusijuokė. Tas bendras jaunas juokas
tarytum sutirpdė jų santykiuose dirbtinę nuotai
ką, nelaiku pasirodančią.
Juodu sustojo ant šlapio smėlėto kranto.
Tauro vyzdisį,smigo į tolį, lyg norėdamas
pamatyti, kas yra. ,anapus ežero.
— Gilus ežefas aukštas bangas kelia, — sa
ko pas mus žmones,-— taria susimąstęs. — Gaila
kad mūsų akys negali pasiekti tolimesnių vieto
vių, — pridūrė, apgailestaudamas.
- Kodėl?
— Todėl, kad aš panelei parodyčiau savo
tėviškę ant Obelijos kranto
— Obelija už Metelių ežero, —- pastebėjo
Jonė, -r- Turbūt, ja žavinga?
— O, taip! Jos pakrantę puošia medžiai ’r
krūmai. Juk ji moteriškos giminės. Turi būti ža
vinga — šyptelėjo, žvilgterėjo šelmiškomis aki
mis | Jonę.
Merginos veidai nusiplieskė raudoniu.
■Slfe
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Kodėl jis taip keistai į ją žiū-i? Nėr kur
akių dėti nuo jo žvilgsnio. Ir gerk, ir nedrąsu.
— O mūsų ežeras, Šventežeryje, nepasipuo
šę8- Nukirsti šimtmetšniai ąžuolai seniai, seniai,
— pasiguodė mergina, nuleidusi galvą.
— Nukirsti? — Susimąstė Tauras. — Liūd
na žiūrėti į nuogą pakrantę, ar taip?
— Taip*, liūdna.
— Bet nereikia nusiminti. Prasideda naujas
gyvenimas Lietuvoje. Laistės paunksmėje tarps
augmenija, pražys gėlės, iškils rūmai, tobulės
žmogus, kurdamas naujas materialines ir dvasi
nes vertybes, — tvirtu balsu dėstė vaikinas, iš
kėlęs galvą. ■J’
Aš taip nemoku išsireikšti, -r blykstelėjo
Jonei mintis.
>
— Laisvė... koks galingas žodis, — teištarė.
— Taip, galingas. Ypač, kad jis stojasi kū
nu, kalbėjo jis, trindamas rankose nuskintą ru
gio varpą.
Juodu jau kilo aukštyn vingiuojančiu paru
gė staku.
— Kada tas žodis įkūnytas gyvenime, įgy
vendintas tautoje, .kuri tuo žodžiu šimtmečius
mito ir šimtmeti alko be jo, — dar paaiškino vai
kinas.
Vėl abu.nutilo, susimąstę. Siaurame paru
gės takelyje nebe^utilpo abu. Jis sekė paskui ją,
— Kažin kur mudu nukeliausim šiuo taku?
— nusijuokė Tauras.
^Bus daugiau)
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niai sulaukė 80 metų amžiaus,
o trečiasis minėjo savo kuni
■’NOSSA LITUANIA”
gystės sukaktį ir artėja prie
Rua Juatíndiba, 20
70 metų amžiaus. Jie savo
Caixa Postal 4421
darbų paslėpti negali, jei ir
Sao Paulo, E.S.P.
norėtų, nes tebėra gyva ta vi
Tel.: 273-03-38
H suomenė, kuriai jie dirbo ir
tebedirba. Bendras jų darbų
bruožas — lietuviškumas. Kai
LIETUVIŠKOS MINTIES SAVAITRAŠTIS
kiti jų kolegos nuėjo dirbti
Diretor responsável Dr. José Ferreira Carrato
amerikiečių visuomenei, o lie
Redator: JONAS KIDYKAS
tuviams paliko tiktai trupi
nius, ši gyvųjų trijulė visa
Administr.: JONAS BRUŽIKAS
širdim atsidėjo lietuviškajai
PRENUMERATOS KAINA METAMS: N Cr.S 25,00 visoje
veiklai. Kai kiti jų amžinin
im«rikoje. GARBĖS PRENUMERATA NCr.$ 100,00
kai
nematė prasmės dirbti
Paskiro Nr. Kaįna Cr.$9.40
"SKELBIMAI.* pirmame puslapyje NCr. $ 40,00 paskutiniajame mažai savųjų grupei, tai šie
vyrai joje atrado ir savo velk
NCrS 20,00. viduriniuose puslapiuose NCr.15.00
los, ii' savo gyvenimo pras
Ilgalaikiams skelbimams daroma nuolaida.
mę. Žvelgdami atgulą nueitą
gana ilgą kelią, jie tikriau
siai nesigaili, nes rado dirvą,
Straipsnius ir korespondencijas redakcija taiso pertvarko save nuo
žiūra. Nenaudoti raštai grąžinami tik autoriui prašant. Pavarde pasira
kurioje vešliai augo jų dar
šyti straipsniai nebūtinai išreiškia redakcijos ir leidėją nuomonę, ūž skel
bai. Jie praturtino lietuvių vi
bimą turinį redakcija neatsako.
suomenę, bet kartu ir Į.atys
praturtėjo moraline prasme.
Tuo būdu jie parodė, kad di
deliem darbam nėra nū ini
tarptautiniai vandenys, kad ir
savoje visuomenėje yra pa
Didžioji užsienių spauda paskelbė dar vieną pavergto kankamai erdvių plotų asme
sios Lietuvos tikinčiųjų šauksmą laisvės. Ji pakartojo ir São ninei ir visuomeninei kultu
Paulo dienraščio «Folha de São Paulo» rugsėjo mėnesio 28 rai.
dieną antrame puslapyje.
Atsimename, kaip dar ne per seniai nuskambėjo per pa
Kas gi paskatino juos pa
saulj 40 Lietuvos kunigų atviras laiškas Maskvos ponams, silikti savoje visuomenėje?
nurodęs tikinčiųjų priespaudą ir prašąs religinės laisvės. Šį Pirmiausia — glaudus ryšys
kartą jau nebe 40 parašų, ir nebe kunigai šaukia laisvės, su tauta. Juras ir Končius yra
laisvės religijai Lietuvoje, o tūkstančiai žmonių!
gimę Lietuvoje, ten gavę dalį
išsimokslinimo
ir tik vėliau
Pagal tos spaudos žinias apie 2000 lietuvių katalikų pa
sirašė atvirą iaišką, kurį pasiuntė Sovietų Unijos komunistų įsikūrę Amerikoje, kurių pa
partijos centriniam komitetui, aukščiausiai Sovietų Tarybai siekė jauni būdami, baigė
ir ministrų Tarybai. Nelietuviški laikraščiai, aiškiai matyti» mokslus ir prisiderino prie
neteisingai užrašė parapijos pavadinimą, kurios parapijiečiai amerikinio gyvenimo būdo.
tą laišką pasirašė. Sako tai buvę PRENAISKY parapijoje- Balkūnas yra gimęs Ameriko
Greičiausiai tai bus Prienai. Tikimės, kad greitu laiku gau je, čia baigęs pradžios moky
sim apie tai tikrų žinių iš pačių lietuviškų šaltinių. Tuo tar klą, bet gimnaziją ir dalį ku
pu viena yra tikra.- Lietuvos katalikai tikrai yra spaudžiami, nigų seminarijos ėjo Lietuvo
persekiojami. Todėl visos raudonųjų turistų parvežamos ži je. Grįžo Amerikon kaip są
nios, kad Lietuvoje esanti tikėjimo laisvė, yra tik komunistų moningas lietuvis, baigė teo
varoma melaginga propaganda. Jei tokia laisvė ten būtų, tai loginius mokslus ir tapo ku
nei 40 kunigų, nei Simas Kudirka, nei dabar tie 2000 lietu nigu, pamilusiu savo tautie
čius. Taigi, visų trijų šaknys
vių nebūtų viešai kaltinę Maskvą ir reikalavę laisvės.
glūdi savoje tautoje Jos visą
Tikintieji savo rašte primena Maskvos ponams, kad
laiką buvo tvirtos, nors Lie
nors Sąjungos laikraščiai rašą, jog socialistinėje Lietuvos tuvos nematė daugel daugel
respublikoje esanti visiška religinė laisvė, tačiau tai esanti metų Laiko ir geografinis
ne tiesa. Tarp kitų dalykų nurodo, kad katalikams nevalia nuotolis nė kiek nemažino jų
spaudinti savo religinių knygų. Net paskutinis katekizrras meilės savajai tautai. Priešin
esąs atspaustas 1946 me-tais. Kunigai varžomi tremiami, baž gai — jie didino ją, nes augo
nyčios uždarinėjamos, vienuolynai, seminarijos tebėra užda nostalgija, didėjo pavergtųjų
rytos (tik viena kunigų semkarija atdara, ir jon leidžiama ir tėvynės nelėkusių broiių
priimti vos 20 klierikų. Red.).
šauksmas. Jie išlaikė save pa
Antra, tas tikinčiųjų raštas įrodo, kaip mūsų broliai ir vardes lietuviškas, o Končius
sesės pradeda išdrįsti viešai kelti savo balsą, viešai reika net atlietuvino. Jų pavyzdys
lauti sau priKląiusomų sąžinės teisių, viekai išmetinėti vai verčia apgailes auti tuos tau
džiai, kad ji skliaudžia savo piliečius, ki šiol masė tikin tiečius, neišskiriant nė kuni
čiųjų kantriai tyliai kentėjo Dabar ima kelti savo balsą.
gų, kurie dėl menkų motyvų
Trečia, Įdomu ir tai. kad jie savo rašto nesiuntė Lietu jas iškraipė — suangiino ar
vos komunistų partijai, ar Lietuvos vyriausybei, ar Lietuvos ba suslavino. — Antras moty
religinių reikalų ministr i Rugieniu!, o pasiuntė tiesiai Mask vas, išlaikęs tą trijulę savoje
von. Matyt jie gerai žino, kad Lietuvos vadinamoji «valdžia» visuomenėje — krikščioniško
yra bejėgė ir bereikšmė tok ems reikalams tvarkyti, kad vi ji meilė. Jie mate kad lietu
sa galybė yra tik Maskvoje ir Lietuvos valdžia turi šokti pa- viai yra skriaudžiami, palie
pagal jos muziką. O mūsų broliai komunistai porina apie tė kami be pagalbos, kad jų tau
tybė ir kultūra grasoma mirvynės pilną nepriklausomybę.
tinio pavojau . Tokioje būklė
Nėr aklesnio žmogaus už tą, kurs roattyti NENORI!
je atitrūkti nuo savųjų reikš
tų antikrikščionišką laikyse
ną. Leisti sunykti vertybėms,
Didieji Veteranai
kurias galima išgelbėti, reikš
Rieda viena sukaktis po ki to. Viena tėra aišku, kad as tų prisidėti prie jų naikinimo.
tos, paliesdamos įvairių sri mens didumą sudaro nuveikti Jų krikščioniška įžvalga ne
čių ir amžių asmenis. Vieni darbai. Ar jie yra plačiau, ar leido pasukti keliu, vedančiu
jų ilsisi jau pabaigę savo pjū siauriau žinomi — nėra .esmi į gilius vandenis, bet seklią
galime
tį, kiti tebepluša pasirinktose nis dalykas. Yra betgi atveju sąžinę. Šiandieną
srityse. Pastarųjų tarpe yra kai tų darbų kėlimas nėra džiaugtis šia įžvalga, nes ašdaug ryškių veidų — vieni jų reikalingas, nes jie buvo at tuonios dešimtys metų paro
dė jos teisingumą ir pagrįs
iškyla spaudos puslapiuose’ likti plačios visuomenės aki tumą
kiti pasilieka privatumoje. Ku vaizdoje. Tokių tarpe Šiuo at
riuo atveju labiau išryškėja veju yra trys sukaktuvininkai
Šių trijų vyrų bendrieji bruo
žmogaus didumas, sunku pa prelatai — Juras, Končius.
sakyti, nes nėra aiškaus mas Balkūnas. Pirmieji du nese- žai nereiškia, kad juos gali-
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AR VERTA???
Reiks pakloti ne vieną tu k
tantinę kruzeirų norint nu
siųsti būrelį mūsų jaunimo
ateinančiais metais Amerikon
į viso pasaulio lietuviškojo
jaunimo kongresą, stovyklą
ir tautinių šokių festivalį Ir
tas tūkstantines reiks išvilio
ti iš tėvelių ir gerųjų tautie
čių kišenių. Kiek tai kainuos
darbo ir nervų! Ar verta? Ar
išsimoka? Kas nori važiuoti,
tas pats teužsimoka. Kam ap
sunkinti mūsų koloniją?
Šitokių abejojimų, klausi
mų klausimėlių būtų galima
prirašyti dar ilgesnę litaniją.
Taip galvojančių mūsų tarpe
yra. tai ką? Nuleisti rankas
ir nieko nedaryti? Pagalvo
kime.

tuvą nieko nė žinoti nenorės»
tam tikrai tokia kelionė yra
nesąmonė Su tokiais, jei to
kių mūsų tarpe būtų, (neži
nau, ar jų yra) mes bendros
kalbos nerasime. Iš jų pagal
bos ir neprašysime, nebent iš
netyčių ant jų pataikytume.
Kiek pažįstu mūsų koloni
jos vyresniąją kartą, tai ži
nau, kad daugybei tėvų rūpi
jų vaikų lietuviškumas. Nori,
kad jie nenutoltų nuo mūsų,
ir liūdi, regėdami, kad dido
kas jaunimo procentas pasi
meta ir nueina tarnauti sveti
miems dievams. Jie tik pa
trauko pečiais ir sako:«Oką
mes galim padaryti? Esame
tik lašelis kitataučių jūroje,
tai visvien joje išnyksim*.

KAM NEBEVERTA?

REIKIA PARODYTI...

Kam nebemiela ir nebebran
gu visa tai, kas lietuviška,
tam tikrai neverta tokiems
reikalams eikvoti pinigus Kam
nebesvarbu, ar mūsų lietuvių
tėvų jaunimas bus lietuviš
kas, ar apie lietuvius ir Liema surikiuoti vienon eilėn.
Kiekvienas jų yra savita as
menybė, dirbusi skirtingose
sąlygoje ir skirtingais meto
dais. Prel. Pr. Juras pirmiau
siai ėmė reikštis kaip sielų
ganytojas, administratorius,
organizatorius. Vėliau jis pe
rėjo visuomeninėn veiklon,
kurioje paliko labai žymius
pėdsakus. Ypač pajuto jojau
ką lietuviškoji išeivių spau
da. Jis ne tik pats rašė, ver
tė, kitus skatino, bet ir ją or
ganizavo — įsteigė ar padėjo
įsteigti nevieną lietuvišką
spaustuvę ar laikraštį. Finan
savo išleidimą daugybės ver
tingų knygų Suorganizavo
kultūros institutą, pagaliau ar
chyvą muzėjų, kurin sutelkė
daug vertingos lituanistinės
medžiagos. — Prel. J Kon
čius dirbo pastoracinėje vi
suomeninėje, mokslinėje, kul
tūrinėje ir labdaros srityje.
Jis parašė visą eilę knygų
lietuvių ir anglų kalbomis,
bet bene žymiausias jo vaid
muo buvo labdaroje. Atsisto
jęs Bendrojo Amerikos ietuvių Fondo prie-akyje jis dau
giausia pasitarnavo lietuvių
visuomenei, ypač tuo metu,
kai toji pagalba buvo reika
lingiausia. Gai nedaug kas
bus skaitęs jo veikalus, bet
visi prisimena jo labdaringą
ranką. — Prel.® J. Balkūnas,
dešimtmečiu jaunesnis, yra
pilnas ainamiko». Jo žodis vi
suomei gyvas, uždegantis,
lengvas, paskatinantis, nenuo.
bodus. Jis — dažnas didžiųjų
iškilmių pamokslininkas, su
važiavimų kalbėtojas, lietuviš
kūmo žadintojas. Savo žodi
jks liudija daibais —‘dalyvau
ja visuomeninėje veikloje, va
dovauja organizacijoms, pir
mininkauja Tautos Fondui, tai
kiną religinei ietuvos šalpai
ir 1.1. Tai judraus žingsnio,
taiklaus žodžio, energingos
veiklos kunigas Kaip ir anie
du, savo žvilgsniu jie apmeta
visą lietuviškąjį gyvenimą ir
sielojasi bendru jo likimu.
Pr. G.

Taip, jei nieko nedarysim,
gan greit neteksim viso jau
nimo Bet jei nenuleisim ran
kų, jei su didele meile duo
sim jaunimui progų gyvai pa
tirti, jog mes nesame tik vie
nas lašelis bet tokių lašelių
yra šimtai ir tūkstančiai, kad
tie lašeliai yra labai stiprūs;
kad jais gėrisi net kitatau
čiai, nes jų įnašas į gyvena
mų kraštų kultūrą yra svar
bus, kad mes ne iš kelmo
spirti durnel ai, bet kad lietu
vis turi gražius savo tautinius
lobius, kilnius’karakterio bruo
žus, kad jam gali būt» durys
visur atviros, kac prie gyve
namo krašto pasisavintos kai
bos bei kultūros pridėdamas
ir savąją lietuviškąją kalbą
bei kultūrą jis yra karkas kul
tūringesnis kilnesnis ir ver
tingesnis, tada daug mūsų jau
nimo ne tik nesigėdys būti
lietuviais, bet ir pasistengs
būti tikrai sąmoningais, susi
pratusiais lietuviais ir net sa
vo vaikus tokiais auklėti.
Bet kur visa tai gali Brazi
lijos lietuvių jaunimas patir
ti, kad jis tiek maža temato
lietuviškosios kultūros žiedų
ir vaisių? Kad jis čia tik re
al ir tik mažyčiais būreliais
tesusieina?
KĄ GAUS?

Čia kaip tik ir ateina mums
talkon viso pasaulio susipra
tę lietuviai, tiek vyresnioji
karta, tiek pats jaunimas..
Ateinančių metų liepos 2
Čikagoje bus viso pasaulio lie
tuvių jaunimo tautinių šokių
didžioji šventė. Tikimasi, jog
suplauks apie pusantro tūks
tančio šokėjų ne tik iš tme
tikos bei Kanados, o ir iš Eu
ropos, Australijos ir P. Ame
rikos. O juk šalia šokėjų bus
dar ir nešokančio jaunimo.
Kokia puiki proga mūsų jau
nimui pasijusti ne vienišu la
šeliu kitataučių vandenyse!
Atsiminkim, kad Tautinių
šokių šventė bos tik poros
dienų subuvimas, Bet ta pa
čia proga bus ir pasaulio lie
tuvių jaunimo kongresas, kur
pats jaunimas aptars, gvil
dens savo reikalus ir proble
mas visuose pt. šaulio kraš
tuose.
Ir Kongresas dar ne v skas. Bus jaunimo vasarinė
stovykla savo smagumais ir
studijų savaitė .Čia vėl šimtai
(pabaiga 4 pusi.)
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(pabaiga iš 3|pusl.)
A A. STEFANIJAI RUTKAUSKIENEI

jaunimo pabendraus, užsimegs
pažintys, atsigaivins lietuviš
ka širdis
Viso to mes čia Brazilijoje
už jokius pinigus negalėtume
Zelinos Maldos Apaštalavimus
savo jaunimui parūpinti. Bet
ir Katalikių m oterų Organizacija
visam tam lietuviškos kultū
ros smagumui išgyventi Šiau
rės Amerikos ir Kanados lie
tuviai sudės keletą dešimčių
HALLOWEEN BALIUS
tūkstančių dolerių. Ir tai jau
Brolių latvių jaunimas rengia taip vadinamą Hallo
ne pirmą kartą! Ar tai neliu
ween balių ir kviečia dalyvauti lietuviškąjį jaunimą
dija, kaa pirmieji kartai jų
neapvylė, bet kad jaunimas
Hal oween balius yra linksmas pobūvis su kaukėmis.
tikrai daug ko lietuviško
Jis bus šeštadienį, spalio 16 dieną Rua Dom Pedro II,
gayo.
519, Broklyn Paulista.
Kitas gyvas tokių stovyklų,
suvažiavimų liudytojas yra
ČIKAGOJE, ■ UGSÊJO 26 D. MIRĖ LIETUVOS KONSULAS
bent ketvertas S. Paulo liet,
jaunuol ų (dvi mergaitės ir du
a.fa. DR.
H PET- AS D .UŽ'VARDIS
vaikinai), kurie praėjusią va
kitame numeryje parašysim daugiau.
sarą gavo progos pabuvoti
Amerikos liet, jaunimo stovy
klose, kursuose. Kokie užsi
AUKSINĖ VEDYBŲ SUKAKTIS
degę jie parvažiavo! Ir da
Šį šeštadienį, spalio 9 dieną
bar stengiami darbuotis mūsų
SIMAS IR URŠULĖ BAL'OČIAI
jaunimu tarpe. Juo daugiau
paminės 50 metų vedybinio gyvenimo sukaktį. Minėji
tenai nuvyktų mūsų jaunimo,
mas prasidės 11 vai aukojama šv Mišių auka žento
juo daugiau jų parvažiuotų at
vasarnamyje, kurią atnašaus T. J. Bružikas, S. J., da
sigaivinę. Argi galima tokius
lyvaujant dukterims, žentams Mečiui Paleckiui, Tava
dalykus apskaičiuoti pinigais?
res de Oliveira ir jų šeimoms.
Pinigais meilės ir pagarbos
«Mūsų Lietuva» linki savo uoliems skaitytojams ir rė
nei sau, nei tautai nenupirk
mėjams ilgų, laimingų metų!
si. Be pinigais galima apmo
kėti kelionės išlaidas ten, kur
mūsų jaunimas gali patirti
UŽSIMOKĖJO UŽ «MŪSŲ
madienį a. a.
gyvos, karštos lietuviškos jau
LlĖtUVĄ»:
JUOZO MÁTELÍ0MO
nos širdies, pagyventi didelia
Po 50 kr.: A. Stankevičius- me vienminčių būryje ir pa
dvejų mirties metinių pami
nėjimo Mišiose, N. Sra. das Caldos, VI. Pocius ir Petras sijusti pats esąs daug ko
Dores bažnyčioje Casa Ver Narbutas, 30 kr. Antanas Pa verias.
Amerikos ir Kanados lietu
de. Matėme daug ne tik vie liekąs už l<970 ir 1971 metus,
tos, bet ir tolimųjų vilų lietu Po 60 kr..: VI. Gizas, Antanas viai padengs geroką dalį ke
vių, daug šv. Juozapo Vyrų Šimbeiis; Po 25 kr.: p. Dima- lionės išlaidų ir apmokės mū
Brolijos narių, abiejų chorų nas, J. Jankauskas, J. Pale- sų jaunimo visą pragyvenimą
giesmininkus, gražiai giedoju iiūnas. St. Sedlickas, Zosė jų kirašte. Argi būtų mums
garbė, jei mes neįstengtume
sius lietuviškas giesmes. Vie Blaškienė.
sukelti nė pusės reikalingos
tos nelietuvis klebonas ir ki
Emilija Rimkienė 15 cr.,
sumos mūsų juk mylimo jau
ti susižavėję mūsų giesmė- Ona Krupelis 10 kr.
nimo, ir savo pačių tautos
mib.
labui?
RIO DE JANEIRO:
Mišias aukojo šv. Kazimie
Teatsiveria mūsų širdys sa
ro parapijos klebonas T. Jo
Po 25 kr.: Juozas Jankaus vo tautai, tai atsivers ir pini
nas Bružikas, S.J. ir pasakė kas, J. Azbaras, St. Strimai ginės! Partizanai nesiteiravo'
tam momentui pritaikytą pa tis, Birutė Kntkaitė-Silva, ig ar verta guldyt savo gyvy
mokslą.
nas Dubauskas, J. Saurnsai- bes, kad Lietuva išliktų. Argi
mes drįstume teirautis, ar
Visiems, o visiems nuošir- tis, Bronislava Vyčienė.
verta
paaukoti vieną kitą šim
džiaus as ačiū!
Po 30 kr.: Ferdinandas Fei•feris, Vytautas Petronis, Ele tinę, kad mūsų jaunimas iš
Matelionių šeima
liktų .lietuviškesnis?
na Boecker 50 kr,
Jonas Kidykas.
Išskyrus J. Jankauską, vimirus, nuoširdžią užuojautą jos vyrui, dukrai Onai
žentui Juliui su anūku Guigams, o už velionės vėlę
Šv. Mišias aukoja

«UA JUATIND5BÂ, 20 — P. DA MOÓCA

V Želiu a
Bažnyčios pagražinimo dar
bai laukia visų mūsų para
mos. Tam tikslui Parapijos
Taryba, kviesdama talkon or
ganizacijas ir paskirus asme
nis, ruošia
DIDELĮ KERMOŠIŲ
Jis prasidės šitą šeštadie
ni, spalio 9 dieną ir tęsis vi
są mėnesį, šeštadienių ir sek
madienių vakarais.
Visiems prisidedantiems fan
tais, darbu ir apsilankymu "iš
anksto dėkojame!
Kermošiui rengti
Komitetas

~~

SÃG

PAULO, 13

ną, 11 vai. Mišios bus auko
jamos už a. a. velionį
JURGI SLlESORAlTf
Jis buvo judrus ir nuošir
dus mūsų kolonijos veikėjasKviečiame dalyvauti pirmųjų
mirties metinių minėjime ne
tik jo artimuosius draugus
bei pažįstamus, bet ir visus
tautiečius.

ŠV. KAZIMIERAS

Lankoma parapija. Metinis
šeimų lankymas, a^ba kalėdo
jimas prasidėjo rugpjūčio ga
le. Jau aplankyta eilė vilu.
Šią ir ir kitą savaitę kunigai
lankys Casa Verde ir jos apy
linkės. Ją baigę lankys Bom
Retiro ir su artimiausiais bai
NUOŠIRDŽIAI DĖKOJAME
rais. Kitoje S, Paulo pusėje
S v. Juozapo Vyrų Brolijai Santo Andrė, Utingą, Parque
už suruoštą ir puikiai pavy das Nações ir kaimynus.
Neįmanoma tiksliai nurody
kusią susipažinimo šventę, ir
už ta' proga naujakuriams su ti, „kurią dieną kuri gatvė bus
lankoma. Juk daugeliu vietų
teiktą medžiaginę parama.
Padėka ir nenuilstančioms ne tik laikraštis, bet nė laiš
geraširdėms šeimininkėms, ir kai nenueina.
Tegu niekas, ypač šeiminiu
visiems svečiams dalyviams,
kurie tiek savo dalyvavimu, kės nesivaržo, jei kunigas «už
tiek šeimynišku brolišku nusi klups nepasirengusias, namų
teikimu stiprino pamatus toli neišpuošusias. Ne tai svarbu
mesniam vieningam bendra Svarbu, kad jūsų geros lietu
viškos tikinčios širdys mie
darbiavimui.
lai, su džiaugsmu atidaro ku
Saleziečiai
nigui duris, su juo išsikalba,
priima kalėdaičius-plotkeles.
■'defines mišios už a.a, JU
Tat iki maloniai pas’matant!
LIŲ AMBRAZIEJŲ bus spa
Šv. Kazimiero klebonas
lio 12 d., 19 vai., V. Zelinos
ir vikarai.
bažnyčioj. Artimieji kviečia
mi dalyvauti.
PADĖKA

METINĖS MIŠIOS
Sekmadienį, spalio 17 die

Casa Verde. Nuoširdžiai dė
kojame visiems taip gausiai
dalyvavusiems praėjusį sek-

RUA COSTA BARROS, 352
e»

Didelis pasirinkimas medžiagų ir skoningas
pasiuvimas, LAURO SANDRON vyriškų rūbų

TEL. 63-3285 — VILA ALPINA

SIUVYKLOJE LAURO

Turi įvairiausių statybos medžiagų, geležinių daiktų, indų bei darbo įrankių.

Lietuviai pirkim pas- lietuvius l

ANT ONIO S S 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 •— Mole»‘ms de Senhoras
<
Partos — Operações
Horário.0 Das 12 as 14 e das 19 as 21 horas
Jonsulterio e Kesidencia RUA DOS TRILHOS, 157$
i$oocas Fone 92-3991

Rua do Orfanato, 686, — V. Prudente — Fone 63-5294
São Paulo
Medžiaga parduodama ir išsimokėjimui
teikite ir įsitikinkite medžiagos ir darbo kokybe ir kaina

DR.

aleksas

Kalinauskas

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

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

Raštinė:
. 15 de Novembro, 244
4.0 -Sala 19» TeL 37-0324
no 14/JO iki 18,00 vol.

sas kitas prenumeratas su
rinko senutė, bet vis dar la
bai uoli ir judri spaudos apaš
talė
URŠULĖ GaULIENĖ.
Trys jos sūnūs susidėję išlei
džia vieną «Mūsų Lietuvos»
numerį, kaip garbės leidėjai.
Visiems šiltas ačiū, o 'ypač
p. Uršulei Gaulienei, o čia S
Pauiyje mielajam Juozui Bau’
žiui, kurs, nors ligų kamuo
jamas, bet vis renka «Mūsų
Lietuvos prenumeratas! t
«Mūsų Lietuvos»
Administratorius

ATSKIRO numerio
KAINA 0,40

