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riausios mašinos susidėvi. Nebe nauja 
pirkta, per 23 metus tarnavusi, ištikimo 
spaustuvininko p. Broniaus Šukevičiaus mar 
šina paskutiniais mėnesiais užsikirto strei
kuoti, lūžti. Teko ieškoti kitos spaustuvės 
pagalbos. Pats spaustuvininkas irgi nebe 
įstengė ilgas valandas stovėti ant kejų. To
dėl vienam pačiam rinkėjui mielajam Al
giui teko ir laikraštį surinkti, ir pačiam iš
barstyti surinktas raides. Nebebuvo gali 
ma atspausti 6 puslapius. Net ir keturi ne
išeidavo tokie, kokius redaktorius supla- 

X. nuôdavo. Nebetilpdavo jo surinkti paduoto
ji mėažiaga, patekdavo tokie dalykai, kuri^ 
jis nė nesvajojo įdėti.

Pagaliau p.Šukevičiui sulaužius koją, ir 
tekus ilgesnį laiką atsigulti lovon, pasi- 
tra.kė ir mašin’stas. Tada teko rimtai 
susirūpinti, kaip galėsim toliau išleisti 
laikraštį. Po ilgu svarstymų ir pasitari
mų, užsitikrinus gerų bičiulių reikalingą 
paskolą, Tėvai Jėzuitai ryžosi įsigyti 
nors nedidelę, bet modernišką spaustuvė
lę, vadinamą "ofsetu”. Šitas yra pirmasis

M. L. numeris, atspaustas naujosiomis 
maš inomis.

Redaktorius negali pasigirti, kad tas nu
meris būtų išėjės toks, kokio jis norėjo.Ne 
buvo gana laiko visą spaudos darbo techni
ką ramiai išmokti. Redaktoriui reikia iš si 
dirbti ir įprasti į naują darbo būdą ir tech 
niką. Tam reikia laiko ir patyrimo. Šis 
numeris yra tartum vaikučio bandymas at- 
sistotivant savo kojųl Bet tikimės, kad po 
vieno kito numerio laikraščio išvaizda žy
miai pagerės.

Jei kas mielųjų ML skaitytojų jaustųsi 
galįs,norįs palengvinti laikraščio leidėjam 
mašinų išmokėjimo naštą, tai kiekviena 
Jūsų auka bus dėkingai priimama ir laik
raštyje paskelbiama.

Naujosios mašinos'rgalės ne tik laikraštį 
spaudinti. Jomis bus galima.persispausti 
mokyklai vadovėlius, knygutes, gaidas, at
virukus ir daug kitų dalykų^ reikalingų mū- 
sų kolonijos kultūriniam gyvenimui.

Su naujomis mašinomis, su naujomis ga 
limybėmis ir viltimis pagerinti M. Lietuvą 
žengiame į N. darbo Metus.

MUSU LIETUVOS Leidėjai

PRANEŠIMAS IŠ MONTEVIDEO

Ar nėra užtenkamai kulku? 
K

Sovietų pareigūno atsiminimai, atskleidžiu baltiečių trėmimus bei "valymus"'
Urugvajuje tik pradėtas leisti 

respublikos prezidentui artimas 
dienraštis “EI Lider” rugsėjo 16 
d. laidoje įsidėjo savo korespon
dento Paryžiuje Vieri L. Peri- 
coli ilgesnį pranešimą apie Bal
tijos valstybių tragediją, cituo
damas vieno buvusio MVD pa
reigūno atsiminimus. Prieš kele
tą metų Vakaruose prisiglaudė 
Ilia Molino (gal Molinov?), kaip > 
sakosi, dešinioji Serovo ranka. 
Jis dalyvavo didžiuosiuose Lietu
vos, Latvijos ir Estijos gyvento
jų trėmimuose.

‘ Molino s» - ’ itais 43 slaptosios 
sovietų pu s*4jos karininkais, va
dinamais operatyvinių grupių 
specialistais, priklausė Serovo 
generaliniam štabui Rygoje, iš 
kur buvo vadovaujama “valymo 
akcijai” visame Pabaltijyje, šta
bas buvo tiesiogiai atsakingas „ 

tik Malenkovui, kaip Molino 
. tvirtina, tikrajam Baltijos kraš
tų okupacijos ir “valymo”, meis
teriui, atsakingam už baltiečių 
naikinimą.

Sakoma, kad Baltijos kraštų 
okupacijai buvo sugalvota visa 
eilė priekabių, kaip pvz. taria
mas sabotažas prieš karines so
vietų bazes šiose valstybėse. Tik- 

< rovėje tie sabotažai — kareivių 
pagrobimai ir pan. buvo suvai
dinti pačių sovietinių agentų 
pretekstams sudaryti. “Pats Se
rovas davė mums tikslius nuro
dymus, kad suėmimai ir trėmi
mai turi būti vykdomi pagal So
vietų Sąjungoje išbandytus me
todus. Po pirmosios “liaudies 
priešų” trėmimo bangos ateis ei
lė intelektualams, buržujams, 
religinių bendruomenių ir kitu 
organizacijų nariams. Plano 

vykdymą tikrino Malenkovas”.
Kai Malenkovas 1940 metais 

rugpjūčio mėn. apsilankė Sero
vo štabe Rygoje, sukėlė emve- 
distu tarpe paniką ir visišką su
mišimą. Molino prisimena: “Atė
jo įtūžęs, keikdamas Serovą. Įlė
kė į gen. štabą plėšdamas užuo
laidas, spardydamas baldus, 
trenkdamas ant grindų kiekvie
ną daiktą. Maždaug po valandos 
apsiramino ir įsakė operatyvinių 
grupių viršininkams susirinkti 
posėdžio vidunaktį. Jame Malen
kovas pirmiausia išreiškė nepa
sitenkinimą dėl neužtenkamo 
grupių veikimo. Pagrasino pats 
imsiąs valdyti mūsų kadrus ...

Serovas pasiteisino, nurodyda
mas į planuose nenumatytas 
kliūtis. “Trūksta vagonų suimtų
jų deportacijai” — aiškino jis.

Degdamas pykčiu Malenkovas 
jam atkirto: “Ar neturi užtenka
mai kulkų žmonėms nutildyti? 
Kam nori vagonų turėdamas pa
kankamai šautuvų?”

Salėje sunki tyla. Uesitikė- 
jom, kad po Stalino galingiau
sias Kremliuje vyras taip atvirai 
reikalautų masinių žudynių, ši 
tyla paveikė net patį Malenkova. 
Jis pasiteisino nepaprastai sun
kia oolitine padėtimi, reikalau
jančia greitų sprendimų. “Nėra 
laiko svarstymams, — sakė i is 
ant stalo sviesdamas dokumentą 
ir vėl šaukdamas. — aš isa- 
kau ... ” Per 10 minučių išdėstė 
dokumente nubrėžtas “valymo” 
priemones. Salėje viešpatavo v?- 
siška tyla”.

Dar tą pačią naktį Serovas iš
siuntinėjo naujus įsakymus ope
ratyvinėms grupėms. Rugsėjo 8 
dieną Baltijos kraštuose antroji 
suėmimų banga buvo įvykęs fak
tas. Po to Malenkovas pasikvietė 
į Maskvą Serovą su operatyvinių 
grupių viršininkais, kurių pra
nešimus išklausęs pareikalavo

Nukelta i 4 psl.

Lietuvos nacionalinė 
M. M a ž v yilo b i bl io teka
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kursuose

Arnaldo Zizas
Jonas Silickas
Antanas Aleknavičius
povilas Mockevičius

Urugvaj.
Aleksandras Valavi

čius
Robertas Bilevičius
Silvania Aradzenka
Estela Šilingauskaitė

Urugv.
Aldo B a santo Meske-

• revičius, Urugv.

Suvalkijos dukra. Baigusi Vilkaviškio gimnaziją, 
studijavo kalbas ir fizini, auklėjimą Vytauto Didžiojo 
ir Vilniaus universitetuose Liaudies menu ir tauti
niais šokiais domėjosi nuo jaunystės ir pirmąsias 
žinias gavo iš savo mokytojų Ir. Silingienės ir Ba
ronaitės. 1940 m. Vilniuje Valstybinės Filharmoni - 
jos ir Liaudies Ansamblio šokėja ir kartu Universi
teto Studenčiųskaučiųtautiniųšokiųgrupės mokytoja. 
Vokietijoje vadovauja tautiniųšokiųgrupei Flensburge 
ir "Tėvynės Garsų" ansamblio tautiniams šokiams 
Haffkruge ir Neustate. 1948 m. rudeni jau tolimoj 
Kanados šiaurėj aukso kasyklų rajone moko šokti 
tautinius šokius jungtiniusNorandos. Vai d'Or ir Ca
dillac lietuvių vienetus. Nuo 1950 m. įsikūrusi Ha
miltone pastoviai tąsia tautinių šokių ugdymo darbą 
Priklauso TautiniųŠokiųlnstitutui Čikagoje ir Ca
nadian Folk Art Council EXPO 67 Lietuvių Dienoje 
suorganizavo ir pravedė tautinių šokių pasirodymą 
III Tautinių Šokių Šventės Čikagoje 1968 m. Vyriau
sios Vadovės p. J . Matulaitienės pavaduotoja. Didžiau
sias laimėjimas - "Gvvataro" išsiuntimas 1 Europą ■/
ir sėkmingas Kanados ir kartu Lietuvos atstovavimas 
tarptautiniame folkloro festivalyje Montejeau Pran
cūzijoje 1968 m rugpiūčio 10 - 16 dienomis

Mieloji tautinių šokių menininkė iŠ Kana
dos atskrido Sanpaulin ir nuo gruodžio 27 
iki 197 2 m. sausio 9 d.pravedė kursus 
taut, šokių mokytojams paruoši.

Marcele Dorelytė
Urugv,

•Ines Kamandulytė
Urugy,

Stefa Štendelytė, Urug. 
Kristina Valavičiūtė

À Sveikinu tikslų įprasmintą judėsi,.
Kurianti, išraišką dvasios savos. - 
Tą, kuris šimtmečiais bręsdamas grumiasi

Janete Nikitin
Silvija Bendoraitytė
Elena Bareišytė

VADOVĖS ŽODIS

Dėl laisvės, garbės gyvos Lietuvos 
J. Augustaitytė - Vaičiūnienė

Sonia Bareišytė
Regina Bagdžiutė 
Šimonytė Vilma
Verute Aleknavičiūtė
Laima Vosyliūtė
Em Mikuc kytė
Reinaldo Micalli 
Juli
Julius Tijūnėlis
Marytė Aleknavičiūte ■- 
Ma r lajine s

Visą laiką akordeo
nu grojo nemunietis 
Reinaldas Putvinskis.

Lietuva nepaprastai turtinga liaudies menu, kuris kalba pakelės smuikeliuose, skamba kanklių garsuos aidi 
dainose ir sutartinėse. praž\sta audiniųraštuose bei deriniuos ir jaunatviškai spontaniškai išsiveržia tautiniu šo
kiu. Šokis tai žaismas, šokis - šelmystė, šokis - jaunatviška džiaugsmo gaida . . Todėl jaunimą jis traukia vilioja 
todėl jaunimas šoko ir šoks.

Dar niekada tautinis šokis nebuvo taip išbujojus. kaip šiandien. Beveik nėra lietuviųkolonijos kurioje nebūtų 
šokėjų grupės ar kito ansamblio. Tai dar labiau patvirtina kas penkeri metai Čikagoje ruošiamos tautiniu šokių šven
tės, kurios vis skaitlingesnės šokėjų skaičiumi. geriau paruoštos, labiau išbaigtos, puošnesnes Šios šventės tai treni 
tyje augančio jaunimo dvasinio pakilimo ir susijungimo su tėvynėje esančiais broliais momentas: tai demonstracija 
meilės mūsų liaudies šokiui ir ryžto išlikti gyvais tautai. nuo kurios kamieno esame atplėšti

Tačiau liaudies menas vertingas tik tada kai jis tikras, nesuklastotas, be priemaišų, be svet.injbių Pavojus 
grebia tautiniam šokiui bei rūbui pavergtoj tėvynėj, kur okupantas norėtų kuo greičiau \ įsus sumaišyti bendram 
katile. Tačiau liaudies menas gimąs. augąs ir išbujojęs kaime, lieka stiprus ir vėl visame grožyje suspindi etno
grafinių amsamblių rėmuose.

Tu. tremtyje augantis jaunime, išmok pažinti ir pamilti savo protėvių palikimą. Lietuviška dama ir šokiu 
džiugink kitus, džiaukis ir didžiuokis pats, nes liaudies menas tai turtas, kurio nesunaikins karas, kurio negali iš
plėšti okupantas, kury kaip ir meile, savai kalbai bei kraštui, išsaugojo jūsų tėvai ir dabar perduoda jums Tegul 
lietuviška kalba, daina ir šokis jungia mus. o pasauliui liudija, kad esame sena, kultūringa ir g.\\a tauta

ĮĮBĘI

Kas nustebino? Gi Sao Paulo lietuviškasis jauni
mas? Kaip tai nustebino? O kad susirinko, kad 
prigužėjo i tautiniu šokiu mokytojams kursus, kad 

buvo sunku tikėti, jog tai tiesa, o ne sapnas. Pirmus 
du vakarus buvo arti 40 mergaičių ir vaikinų. Daugelis 
jų nusiminė, kad antrą vakarą pasakyta, jog negalės 
visi dalyvauti kursuose. Perdaug. Viena, nors ir ge
riausia mokytoja, negali tokios minios parengti būt 
mokytojais. Todėl teko atrinkti. Pasitarė, pasiginči
ję, susitarė, jog ir Žilvitis ir Nemunas duos po ketu
mi-- geriausiai šokančias poras ir visi šeši urugvajie* 
čiai irgi dalyvaus kursuose. Juk jie tiek toli atvyko ir 

gerokai pinigų išleido, kaip gali sakyt jiems - NE? 
Bet ir atsįjojus,atrinkus, dar liko 28 kandidatai. Bet 
su tiek žmonių jau galima susitvarkyti. Ir kai po tre- 
jetos dienų pasiteirauta, gerb. mokytojos p.Breichma- 
nienes , kaip ji patenkinta savo kursantais, atsake, kad 
jau galima rimtai darbuotis, ir kad jaunimas yra uolus 

klusnus ir esanti juo labai patenkinta.

NETILPUSIUJU, į KURSUS PRAŠOME '

Nepykti, neužsigauti, o suprasti, jog ir su geriau
siais norais nebuvo galima viso jaunimo padaryti mo
kytojais . Kursams pasibaigus, labai prašome tuli

kus į j aunima^ tuojau pat įsijungti ar į Žilvitį, ar į Ne - 
muną ir pradėti šokti. į K
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Plačiajame Pasaulyje
J.fi.v.

N A U J OR KAS
Jungtinės Tautos 

išsirinko nuolatinį prezi
dentą, austr a KURT WALD
HEIM

Rusams nepatiko kiti 
kandidatai, kaip estas M, 
Jakobsonas ir kiti, nes jie 
esą Labai drąsūs, savaran
kiški. Waldheimas esąs 
senosios kartos geras po
litikas ir puikus derybose, 
bet neturįs savo iniciaty
vos.

INDIJA.
Karą laimėjusi Indija ne

sileidžia į jokias kalbas 
su visokiais pašaliniais pa- 
tarėjais, ką ir kaip ji turė
tų da r yti.

Indijos energinga ir tik
rai gabi vyriausybės gal
va ponia Indira Gandhi pa 
sakė užsieniškiam žurna* 
listam, kad ji ne iŠ tų, 
kurie leidžiasi vedžioja 
mi už nosies. Jei Vaka
rų Pakistanas norį taikos 
tai ir Indija jos nori.Bet 
del taikos reikia susitar
ti su Indija ir su išlais
vintuoju Bengjadešu. 
G KAIP SU SKÈRDY - 
N 4IS ? Indira nepanei
gi. <;ad BengladeŠo parti- 
z-mai keršija su Vakari- 
r. Pakistano valdžia 
b įdradarbiavusiems par

tizanams. Bet ji stipriai 
papeikė užsienio žurnalis* 
tus, kurie nematę, kaip 
pakis tane ičiai žudę ne
kaltus bengaliečius, o 
dabar smerkiu laisvų at
kovojusius karius ir par
tizanus .

VIETNAMAS
Amerikos lakūnai smar
kiai bombardavo Šiaurinį 
Vietnamą per visą praė
jusią savaitę. Tik N. Metų 
išvakarėse sustabdė bom
bardavimus, Jie teisinas, 
kad S. Vietnamas rengęs
naujus Pietų Vietnamo 
puolimus,prisivežęs amu
nicijos, kariuomenės, įsi 
rengęs didelius įsitvirti
nimus ir tt. Visa tai rei
kėję sunaikinti, nes tik 
taip buvę galima sulaikyt 
naujus puolimus.

ČILĖ

Nors komunistų Čia 
yra tik nežymi mažuma, 
bet, kaip ir kitur, kai tik 
jie prieina nors kiek prie 
valdžios, tuojau nori vis
ką pasiglemžti. Taip da
bar daroma Čilėje. Prez, 
Allende viešai sakosi ne
sąs komunistas (taip pra
džioje sakėsi ir Kubos 
Castro), bet jis komunis
tams pataikauja. Ir kai 
nekomunistinės partijos 
neleidžia jam pravesti 
komunistams tinkamus 
įstatymus, tai komunis - 
tai kelia riaušės, užpul
dinėja jiems nepalankius 
žmones .Šiomis dienomis 
šimtai raudonųjų valdi
ninkų užpuolė kongreso 
narius, juos apkūlė, kam 
jie priešinasi Allendes 
norams, ir neleidžia tuoj 
sukomunistinti krašto, 
ARABAI IR IZRAELIS

Ir vieni ir kiti didžiuo
jasi, jog kilus karui su
triuškinsią savo priešą,. 
Atrodo esanti tiesa: ru- 
sai privežę Egiptui daug 
geriausių ginklų ir lėktu 
vų . Izraelis reikalauja > 
kad amerikiečiai parduo
tų jiems moderniausius _ 
"Phantom F-4’Iėktuvus. 
Jie esą būtinai reikalin
gi atsverti didesnes E - 

gipto ginklų jėgas « Atro
do, jog šiais metais jie 
tuos lėktuvus gaus.
SOV. RUSIJA 
paleido iš kalėjimo Švei
carą profesorių. Ji suė
mė ir apkaltino, kad jis 
davęs savo pasą, kad ga
lėtų iš Rusijos pabėgti 
vienas rusas mokslinin
kas ir nuteisė trejiems 
metams kalėjimo. Prof. 
Perregaux kalėjime išbu 
vo 14 mėnesių. Naujų 
Metų išvakar ėse?sovietų 
slaptosios policijos gene
rolas palydėjo profeso
rių Í Šeremetiejievo aę_=_ 
rodromą, įsodino į lėk
tuvą ir išleido skristi na 
md.

ISPANIJA
Užvakar Ispanijos dikta

torius Francisco Franco 
aštriai kritikavo kunigus ir 
vyskupus, kurie nepritaria 
jo politikai. Bet Malagos 
miesto vyskupas Su quia 
Goicochea tuojau pat atsi
liepė, jog '^Ispanijoje šiuo 
metu yra daug neteisybių" 
Neteisingai duodami dar
bai, neteisingai padalina
mi uždarbiai ir krašto tur
tai^ ir gyvenimui namai.

Anksčiau Ispanijos vysku
pų dauguma viešai kritikavo 
valdžios aklumą, užsispy
rimą, nepaisymą žmonių 
valios.

Brazilijos prez. Medici 
N. Metų išvakarėse apžvel
gė praėjusių metų darbo 
vaisius ir metė akį ateitin. 
Štai kaikurios svaresnės 
jo mintys :

"Beauštant pusantro šim 
to Nepriklausomybės jubi
liejui mus stebina didelė 
daugybė žmonių atlikusi 
daug visokių darbų krašto / 
gerovei lišradėjai, moksli
ninkai, menininkai, rašy
tojai, darbininkai, visi pri
dėjo savo dalį šiam kraš
tui išvystyti... Brazilija ne
tik apima didžiausią šio že 
myno dalį, bet ji priima ir 
apjungia visus, kurie čia 
atvyko ir atvyksta.
«Nesvyruodamas sakau, 

jog didžiausias to pusant
ro šimtmečio nepriklauso
mybės bus buvęs faktas, • 
kad brazilai buvo svetingi, 

dosnūs, tolerantiški; įvai
rios rasės čia gražiai su
gyveno ir sugyvena. . . .

Dar labiau reikia pabrėž 
ti, jog per didesnį nepri
klausomybės laikotarpį bu
vom nerūpestingi, nerea- 
listai svajotojai, negalį pa- 
ryžti, nežiną ko norime. . .

JAU KEIČIASI
Per paskutinius 8 metus 

viskas pasikeitė. Pakanka
mai subrendome suvokti,jog 
reikia išlaikyti sveiką lyg - 
svarą tarp dvasinių ir me
džiaginių vertybių, jog rei
kia tvarkos, planavime, me - 
todiŠkumo, ištvermės <.r vi
sų pajėgu apjungimo. ., 
Tik per aštuonetą metų Bra
zilija pakirdo iš ilgos vai
kystės ir audringo jaunuo - 
liškumo laikotarpio ir pra
dėjo gyventi subrendusios 
tautos ir valstybės gyvenimi 
Dabar jau žinome savo didy
bę, esame realistai, žinome, 
ko mums reikia ir ko siekia
me. Žinome ,kad ateities 
kraštas jau tampa šio meto 
kraštu. Tai žinodami, prade 
dame minėti šimto penkių 
dešimčių metų Nepriklauso
mybės sukaktį. . . .
ATEITIS
Žvelgdamas ateitin, regiu, 
kaip Brazilija vis daugiau ir 
labiau prisidės prie pasau
lio likimo reikalų. Regiu 
ekonominį; krašto išsilaisvi 
nimą, tą visų nepasitikinčių 
jų svajonę. . .Regiu materia
linį augimą jungiantis subr< 
HŠku humanizmu, kurs mus 
atžymėjo per praėjusius 151 
metų. Regiu, jog ŽMOGUS 
BUS VISŲ MUSŲ PASTAN
GŲ PRADŽIA IR TIKSLAS.

Šitaip svarstydamas pra
eitį ir ateitį,jaučiuosi ypač 
stiprinamas pasitikėjimo 
Dievu ir savo tauta , įvykdy
ti savo pareigą...." 

■■Mffijj ......m h..... ....... .......... .........  mumini
AR NETURIT.. .KULKŲ?

(Atkelta iš 1 psl)

dar daugiau ‘‘valymų’*, ypatin
gai' tarp darbininkų ir ūkininkų, 
“kurie mūsų nemėgsta taip pat. 
kaip ir buržujai.”

Rūgščio 10 d. Kremliuje Kali
ninas atžymėjo Lenino ordinu 
“už atliktus uždavinius Latvijoj. 
Lietuvoj ir Estiioi” Serovą. Mo
lino ir penkis MVD karininkus. 
Vidunakti jie buvo paties Stali
no iškilmingai nriimti. Šiuo paų 
gerbtuvių pokyliu, pastebi “EI- 
Lider” Paryžiaus koresponden
tas, baigtas pirmasis Lietuvos. 
Latvūos ir Estijos trasediios ak
tas.

ė.
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pé c /_
TĖVAI JĖZUITAI Jonas Bružikas, S „J.; Šv. Kazimiero par. 

klebonas, Petras Daugintis, S. J. ir Antanas Saulaitis, S. J 
asistentai labai maloniai prisimena metinio kalėdojimo metu 
aplankytąsias lietuvių, seimas visuose S. Paulo rajonuose, ir 
Sto Andre vyskupijoje. Su mažiausiom išimtim, visi mus 
nuoširdžiai priėmė, išsišnekėjo, ir pagal savo išgales net 
apdovanojo. Už tai Tėvai Jėzuitai nuoširdžiai visiems tau
tiečiams dėkoja.

Dėkoja ir Sv.Kazimiero parap. Maldos Apaštalavimo sky
riui, suteikusiam gausią auką šv. Kalėdų proga. Dėkoja i r 
visiems mus atsiminusiems lietuviams, mus vienokiu, ar ki
tokiu būdu per praėjusius metus parėmusiems.

Padėka priklauso ir p. Kazimierui Rutkauskui, kurs, likvi
duodamas savo siuvyklą,pado vanojo 65-erias vyriškas kel
nes ir didelę dėžę įvairiausių sagų, keletą tūkstančių. Kel
nės jau baigiamos išdalinti skurstantiems mūsų tautiečiams.

Ačiū ir p. Guigienei bei kitoms Zelinos Ponioms, nupirku- 
sioms įvairių maisto produktų ir davusioms rūbų mūsų var
ge esančioms Šeimoms sušelpti.

Ačiū ir Br.Kr. Lietuvių Bendruomenei, paskyrusiai pini
gų šalpos reikalams. Tais pinigais buvo sušelptos 4 Šeimos.

Negalima pamiršti p. Alesandre Bumblio. Kai M. Lietuvą 
spaudinanti spaustuvės mašina sulūžo, jis ir savo darbų 
daug turėdamas, mielai atppaudė laikraštį, kad tik jis nesu
stotų ėjęs. Tik paskutinį 5971 metų numerį spaudinant neto
liese nutrauktos elektros ve los nutraukė spaustuvei energi
ją, ir todėl nebespėjo atspaudinti laikraštį ketvirdadienį. Bet 
tai ne jo kaltė. Didelis ačiū p.Bumbliui už patriotišką patar- 
na v imą spaudos reikalui.

Pradedami N.Metus ryzKimės uoliai ir nuoširdžiai 
dalyvauti savo parapijos religiniame, tautiniame ir kultūri
niame gyvenime. Ačiū. /'

ŠV. JUOZAPO VYRU BROLIJA

Sėdi:(iš kairės) Jonas Baltaduonis, seKr., Jonas 
Bagdžius, pirm., Kazys Rimkevičius, iŽd. .
Stovi (iš kairės): J. Matelionis, vicep., Jonas

Stankūnas, Jonas Makusevičius, vicep, .
Vyrų Brolijai ir jos energingai Valdybai nuo

širdžiausia padėkai
M. L. Administracija

Lietuviškų

ORGANIZACIJŲ IR SPAUDOS STIPRINIMAS
Sakoma, kad kiekviena tauti

nė grupė svetur tol būna tautiš
kai gyva ir veikli, kol ją pasto
viai naujais emigrantais remia 
senoji tėvynė. Tvirtinimas tei
singas. Taigi nesunku suprasti 
kas būtų likę šiandien iš seno
sios lietuvių emigracijos lietu
viškos veiklos, jeigu pokario 
metais nebūtų Amerikos užplū
dusį nauja lietuvių emigrantų 
banga.

Tačiau ir pastarosios emigra
cijos amžius jau pasiekė 20-25 
metus. Taigi ji nebėra nei “nau
ja”, nei “jauna“. Visa tai gali
me pastebėti iš mūsų tautinės, 
kultūrinės, religinės ir politinės 
veiklos kai kurių simptomų.

Lietuvišką emigraciją naiki
na dvi didžiulės galybės: nutau
tėjimas ir fizinė mirtis. Tai vis 
labiau ima jausti mūsų vieti
nės, centrinės organizacijos, fra- 
temaliniai susivienijimai ,kas
dieną netikdami gerų narių, vei
kėjų, rėmėjų. Dosnių aukotojų 
netekimą vis labiau jaučia mū
sų fondai, kurių kapitalai buvo 
ir tebėra telkiami ne tiek iš ma

žesnio stambių aukotojų skai
čiaus, kiek iš daugelio smulkių, 
bet nuoširdžių aukotojų.

Ypač į sunkesnę būklę paten
ka lietuviškoji spauda, kurią 
išlaiko ne stambūs aukotojai, 
bet didesnis pastovių prenume
ratorių skaičius. Daugybę sun
kumų turi ir lietuviškų knygų 
leidėjai, nes vis mažėja jų pir
kėjai.

Ryšium su čia keliamais klau
simais vis labiau iškyla mūsų 
centrinių ir vietinių organizaci
jų darbų bei veiklos suderinimo 

z iri- patikslinimo klausimas. Gal 

organizacijų susijungimo reika
las. Tiesa, organizacijų skaičius 
tebėra didelis, tačiau dauguma 
jų nei savo narių pertekliumi, 
nei veikla pasigirti nebegali.

Vis dėlto ir dabar gyvenimas 
kartais iššaukia reikalą kurti 
naujas organizacijas ar jų su
sivienijimus. Tačiau su jų stei
gimu tenka būti apdairesniems 
ii* prieš tai gerai apsižiūrėti, ar 
nėra tokių veikiančių organiza
cijų, kurios patenkintų ir kitų, 

jai nepriklausančių narių tiks
lus. Sakysime, dar ir dabar kar
tais išdygsta nauji ansambūai, 
tautinių šokių grupės, chorai. 
Tenka labai džiaugtis, kad mes 
dar turime tautiškai gyvo jau- 
”nimo. Tačiau ir čia nauji viene
tai steigtini tik ten, kur nėra 
panašių organizacijų. O juk ir 
didesnėse mūsų kolonijose Įvai
rių jaunimo ansamblių netrūks
ta. Arba štai, vėl gimsta nau
jas stipendijų fondas. O juk jų 
turime bent kelius, ir veikiantie
ji neturi perdaug paklausų. Tai
gi reikia ne naujas organiza
cijas steigti, bet tik jų veiklą 
derinti ar prisiderinti prie vei
kiančių, paliekant nuošalyje as
menines ambicijas būti' naujos 
organizacijos vadovu.

Lietuviško laikraščio ir litu- 
viškos knygos leidimo reikalai 
kas metai sunkėja. Tačiau ligi 
šiol mūsų suvažiavimuose, dis
kusijose, susirinkimuose, gegu
žinėse ir visur kitur mūsų spau
da yra tiktai kritikuojama. Ne
tenka girdėti, kad kas būtų ė- 
męsis veiklių priemonių mūsų 
laikraščių, žurnalų ir knygų lei
dėjams" padėti.

Žinoma, kartais skelbiami 
taip vadinamieji “lietuviškos 
spaudos mėnesiai”, organizuoja

mos “spaudos ir radijo dienos” 
centrinės jr , vietinės organizaęi- 
jos dažnai šaukia “spaudos kon
ferencijas” ir pan. Tačiau prak
tiškai visa tai daroma ne spau
dai padėti, bet tam, kad spauda 
minėtoms organizacijoms, o kar
tais ir privatiems asmenims pa
dėtų.

Vienos “spaudos šventės” 
Chicagoje metu buvo gerbiami 
mūsų laikraščių leidėjai ar re
daktoriai. Kita proga spaudos 
mėnesio ruošėjai toje pačioje 
spaudoje mėgino skelbti tam 
tikrus atsišaukimus ir ruošė 
vakarą spaudai padėti, deja, 
atnešusį nuostolius rengėjams. 
Žinoma, kad mūsų laikraščių 
administracijos tokios t‘paS‘a^’ 
bos net nepajuto, nes mūsų spau 
dai reikia ne “pagerbimų”. ne 
paskaitų laikraščių redaktoriam, 
ne pamokymų leidėjams, be1 
naujų prenumeratorių, apmo 
karnų skelbimų bei pranešimų.

Pasiteiravus laikraščių, žur
nalų. knygų leidyklų administra
cijose. paaiškėjo, kad jų toli
mesnis leidimas būtų įmano
mas, jeigu tik ir mažas naujų 
prenumeratorių skaičius, sakv- 
sime 200 - 300 naujų asmenų? 
užsisakytų laikraštį bei leidžia
mas knygas. Turint galvoje, 
kad šiuo metu vien tik JAV-se
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ITIlJSU Jgffl 
LIETUXÍ^x- 
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Eu gosto do jornalzinho, e bacana. SÓ falta no jornal- 
zinho o labirinto, piadas, palavras cruzadas, também sete 
erros, desenhos para colorir e sujungti taskus.

-Maristela A. Žutautaite (Mooca)

O QUE CADA LITUANO DEVE SABER ......... ............... -.. ... .. . .... .......... ........ •
A RESPEITO DE SUA LINGUA

Sempre nos perguntam sobre a lingua 
lituana. Que idioma é este? Gom quem 
ela e aparentada? Qual é a sua origem? 
Daremos uma pequena explicação.

As línguas lituana e letoniana estão 
no chamado grupo balto. Nesse grupo es
tão algumas línguas mortas (semigálio, 
curónio, prus so).

A família das indo-europeas compre
ende os seguintes ramos:

Caro redator,
Eu acho que o jornal e bom. Em casa todos gostaram, 

eu prefiro a parte de literatura com os desenhos, e já usei 
vários para o Ginásio; e também gosto da parte de piadas.

-Walter Sauka (Mooca)
Eu estou na 3a Serie Ginasial.

ÍKAITYTOJAI Wfor
Senhor Redator,

Ponha mais labirinto.
Ponha mais palavras cruzadas, e sete erros.
Escreva um versículo em LITUANO,

-Wagner Peixoto (V. Oratorio, SP)

INDO-IRANIANOS 
HELÊNICOS 
ESLAVOS 
ITÁLICOS

ARMÊNIO 
CELTAS 
ILÍRICOS 
ALBANÊS

ANATÓLIOS GERMÂNICOS į
e outros. j

Assim o lituano é mais ou menos pa
recido com todas as outras linguas indo- 
europeias.

O lituano (e outras linguas baltas) foi 
distinguindo-se das outras mas não deixou 
de sofrer influencia dos paisęs vizinhos, 
emprestando palavras russas, polonesas, 
alemãs, gudas.

O estudo do idioma lituano é muito im
portante para a compreensão do tronco in- 
do-europeu, pois conserva palavras e for- 
mas antigas em seu vocabulário. O litua
no é muito semelhante com o sãnscrito 
(da família indo - iraniana).

Atualmente pode-se encontrar palavras 
parecidas com antigas linguas como grega 
e latina, já desaparecidas. Essas linguas 
são irmãs entre si juntamente com o litua- 
nO'

• Lietuvių kalba ir lituanisti
ka Vakaruose po II Pasaulinio 
karo, pagal prof. A. Klimo surink 
tus duomenis, daugelyje mokslo 
jstaigų dėstoma arba įgyjamos 
priemonės tų dalykų mokymui. 
Šioje srityje pasireiškė JAV-se 
Pennsylvanijos univ., Pennsylva- 
nijos valst. univ., Northwestern, 
Harvard, Yale, Rochester univ., 
JAV armijos kalbų mokykla Mon 
terey, Calif.; Kanadoje — Mc
Gill univ., Vokietijoje: Miunche
no, Bonnos, Koelno, Heidelber
go, Saarlando, Ruhro (Bocum), 
Frieburgo, Gottingeno, Regens- 
burgo, Berlyno, Leipcigo univ.; 
Austrijoje—Vienos univ.; Šveica
rijoje — Neuchatelio, Berno u- 
niversitetai; Škotijoje — Glasgo-

wo univ.; Anglijoje — Reading 
univ.; Olandijoje — Amsterdamo 
ir Leideno univ.; Norvegijoje — 
Oslo univ.; Švedijoje — Upp 
psalos ir Stockholm© univ.; Da
nijoje — Aarhus univ.; Italijoje

—Milano univ.; Suomijoje — 
Helsinkio nniv.; Prąncūzijoje — 
Paryžiaus univ.; Australijoje — 
Flinder univ.; Pietų Austr. ir Fa- 
rash univ. Sydnejuje; Čekoslova
kijoje — Prahos univ.; Lenkijo
je — Varšuvos, Poznanės, Kro
kuvos univ.; Bulgarijoje — Sofi
joje. Prof. G. Ford turėjo vieną 
studentą iš Ganos, kuris klausė 
liet, kalbą, buvo vienas iš geriau
sių studentų. Dr. A. Klimas tu
rėjo iš Filipinų studentę, kuri pra
moko, lietuviškai skaityti;

čia MÜ5U MENAS

Tf>AO Car los
o
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6 - Cecília Galvao
7 - Silvija Franckevicité
15 - Aleksas Remencius
15 - Leonardo šukevicius
20 - Aleksandras Valavičius dirkos 'Lietuvos Tilto atsiminimuose 9 Prie ž<>GALVOSŪKIS

2 5 - Paulo Šukevicius

2. Draugas draugu .......
gatvėj ir sveikinas.

3. Kai žaibai laksto ir 
griaustinis griaudžia.

Išilgai:
1. Kai sutinki drauga,

sveikini: ...........
2. Kas tau įsmusą,.........

(po akim).

Skersai: 4. žodį "sutiko” padalinkite į du 
žodelius ir panaudokite pirmąjį. 5. Keturios 
Evangelijos yra parašytos: . Morkaus, Luko 
ir Jono. 8. Rašytojos M. Pečkauskaitės slapy
vardis. 11 Dygus gyvuliukas. 12. Kraštas, vals
tybė. 13. Lietuvos upė. tekanti pro Vilnių. 15. 
“šilojas", daugiskaitos vardininke. 16. “Alpti", 
būsimajame 1. trečiam asmenyje. 17. Klasta, 
pinklės. 18. Aš noriu šią knygą pasilaikyti - 
t man pačiam' 19. Jei vardui "Nina” atimsi
te vieną raidę liks dar kitas mergaitės var
das. 20. bėga Šešupė. 22. Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenė sutrumpintai. 24. žiemos at
eina pavasaris. 25. Jei kas per daug valgo, dai
nuoja. ar juokauja, sakoma, kad jis neturi -- . 
26. Eilėraščiai kartais taip vadinami. 27. Juo
da kaimiška duona yra 'šiurkšti, nepilnai 
sumaltų grūdui. 28. Mergaitės vardas, padary
tas iš žodžio •’auksas”. 29. "Pasiekti", būsima
jame 1.. daugiskaitos pirmam asmenyje.

žemyn: 1. Prie vandens augantis, nusviru
siomis šakomis medis. 2. Lyg. 3. Vienuolynas Lie
tuvoje. kuriame buvo stebuklingas Dievo Mo
tinos paveikslas. 5. Suvalkijoje yra miestas, ku
rio pavadinime randamas Marijos vardas. Pa
rašykite tą miestą vienaskaitos kilmininke. 6, 
Tai. ką visi šie žodžiai turi: višta, teta, šalta. 
7. Atimkite vardui Jonė vieną raidę ir gausite 
kitą mergaitės vardą. 9. Suvalkijos upė per ku
rią buvo pastatytas tiltas, aprašomas V. Ku-

džio "yla" prirašykite raidę f 1U Tai ką turi 
visi žmonės, bet ko gyvuliai neturi 14 Ta vai
dinimo dalis, kurią vienas aktorius turi išmok
ti. 15. Rašytoja Alė Rūta neseniai parašė kny
gą apie į Sibirą išvežtus lietuvius. Knygos pa
vadinimas yra "žemės " 17 Tai. ką visi šie 
žodžiai turi: paroda, pasaga, pagalvė. 18. Savu 
būdu. 21. "Riekė", vienaskaitos įnagininke. 23 
Dar nėra, bet tuoj 24 Ji yra 'geriau
siai mokinė visoj klasėje

3. Onutei pašokus, visi

Vietinės musės
Vyrukas užsisako valgykloj pie

tus. Padavėja atneša dubenį sriu
bos. Pažvelgęs ir pamatęs sriubo
je musę, jis pašaukia padavėją ir 
klausi:

— Ar ši sriuba virta Floridoj ?
— Argi tamsta nepažįsti vie

tinės musės? Juk matai, kad 
sparnai nušalę ...

Sunkokas klausimas
— Tėveli, kas buvo pirmasis 

žmogus?
— Adomas.
— O pirma jo nebuvo jokio 

kito?
— Nebuvo.
— Tai kas stumdė jo vežimėlį, 

kuomet jis buvo mažas?

Gailėjo dešimtuko
Žmona: — Pažiūrėk i tą naują 

suknelę, kurią šiandien pirkau už 
du šimtus dolerių.

Vyras: — Du šimtai dolerių už 
tai? Kodėl tu pirma man nepa- 
telefonaavai ?

— Žmona: Aš maniau, bet ne
norėjau dykai dešimtuką pralei.- 
ti...

Tikrai manu
— Tamsta turite labai gražius 

dantis. — sako kaimyne. Ai 
jie tikrai tamstos“

— Žinoma, kad mano. Sumo
kėjau ir net kvitą dar tebeturiu

I .irinke Pi .im - Alš< n i>
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Lietuvių Bendruomenė
BRAZILIJOS BENDRUOMENES

REIKALAI

Brazilijos Liet. Bendruomenės įsikūrimą ir jos iš- 
.ivystymą slopino panašios priežastys, kaip ir kituose 
^raštuose. Tik čia ji kūrėsi dar nesklandžiau dėl orga- 
lizacijų nesutarimo.

Dvi didžiausios ir veiklos priemonėmis turtingiau
sios organizacijos ilgai priešinosi pačiai Bendruome- 
iės idėjai. Iniciatorių be atvangos raginamos ir kvie
čiamos, pagaliau sutiko. Bet dėlto Bendruomenė su
sikūrė labai pavėluotai. Jos vadovybėn patekusieji 
aeskyrė jai deramo dėmesio. Per ketverius metus jos 
veikla merdėjo. Atkurtoji Bendruomenė irgi negalėjo 
suklestėti del ano meto didelių nesusipratimų kolonijo
je. Todėl per 22 metus nuo Bendruomenes idėjos iški
limo Brazilijos lietuvių tarpe, susidarė sunkiai beatitai 
somi nuostoliai lietuvybei.

Bendruomenės prieauglis
Senųjų lietuvių ir eilinių organizacijų, ir 

žymios dalies pačios Bendruomenės senosios kartos 
vadovams, atrodo, labai tinka posakis : "Mūsų amžiui 
vadovybės nepritrūks, o po mūsų ateinančios kartos 
tegu sau skųsta tautų tvane."

Senimui negalima primesti stokos patriotizmo, bet 
lygiai negalima pateisinti jo vadovavimo savimanos. 
Tiesa ,veiklai neparengtas jaunimas, be gilesnės ir 
platesnės tautinės kultūros, politinės organizacijos a- 
kiračio, galėtų pasukti veiklą klaidingu keliu. Bloga 
yra tai, kad mes pavėlavome parengti jaunimą lietu
viškai veiklai, kad neįvertinome jo idealizmo, kad nu
teikėme jį prieš save, kad nustojome jo pasitikėjimo 
ir nepramatėme, jog galime likti karvedžiai be karių.

Pavėluotai tai pajutę, stengiamės tai atitaisyti. Bet 
vis dar nebaigiami organizaciniai prestižo ginčai ir 
nesutarimai iš dalies tebeparaližuoja mūsų Bendruo
menės veiklos pastangas. Bet jeigu LB yra 
tikriausia priemonė lietuvybei išlaikyti 
ir rūpintis atgauti tėvynei laisvę, tai 
visos organizacijos turėtų ją remti.Jei 
to nebus, tai LB užsimotų tikslų nepasieks ir nuosto
liai lietuvybei kaskart didės.

• Zenonas Bačelis

dabartinis S. Paulo arkivyskupas Paulius E.Arnsas nu 
kėlė tą tautų paradą į sausio mėn. 25 dieną. Ji yra 
švenčiama ne tik kaip tautų apaštalo, bet ypač, kaip 
S. Paulo miesto įkūrimo ir jo šv. Globėjo diena.

Visi lietuviai ruoškimės tame tautų parade ko gau
siau dalyvauti, kad arkivyskupui ir kitiems aukštiem 
pareigūnams nekristų į akį, jog "tik dešimtis lietuvių 
beliko Šiame milžiniškame mieste", kaip kitoje šio 
laikraščio vietoje rašoma. Kas tik turit, apsirenkit 
tautiniais rūbais. Tedalyvauja ne tik vaikučiai ir se
nukai’. Dalyvaukit ir jaunimas, ir vyrai moters pačia
me savo amž iau> klėstė j ime. Tegu visi mato, kad lie
tuviai čia nė nemano išmšriti, kad jų yra daug ir nesi
gėdi lietuviais su savo vėliava pasirodyti. Rinktis rei
kia jau 9 valandą, nes 10 prasidės didžioji eisena.

Ypač graži proga būtų pasirodyt Nemuno, Žilvičio 
jaunimui ir ateitininkams. Tėvai, giminės, draugai 
juos palydėsime su tikru pasididžiavimu.

KALĖDOSE, VOKIETIJOJE
MIRĖ PROF:DR. ZENONAS IVINSKIS

Bonos universitete profesoriavus, Kalėdų diena mi
rė žymusis mūsų istorijos tyrinėtojas bei rašytojas 
dr. Zenonas Ivinskis. Mirė plausiu vėžio pakirstas.

Velionis buvo gimęs Žemaitijoje, Kausėnu kaime, 
Plungės vis. 1908 m.geg, 25 d..1925 m.baigė Teisių 
gimnazijąJ929 , Liet.Univ. teolog.-filos . fakultetą. 
Studijas gilino Miuncheno universitete ir Berlyne. 
1932 . XII. 1 gavo filosofijos daktaro laipsnį. Nuo 19 3 3 
metų buvo istorijos profesorius Kauno Vytauto Didžio
jo Universitete. Iki mirties studijavo Lietuvos istori
jos šaltinius, juos rinko, rašė, ir buvo užsimojęs pa-, 
rašyti plačią Lietuvos Istoriją. Deja, mirtis nebeleidc 
jam to darbo baigti. Daugiau apie Velionį parašysime 
vėliau.

Šito straipsnio autorius p. in
žinierius Zenonas BAČELIS sau
sio 4 dieną, paminėjo 80 metų am
žiaus sukaktį. Sveikindami garbų 
Sukaktuvininką .negalim atsistebė 
ti ir atsigėrėti jo jaunatviška ener
gija, minčių gausumu bei lakumu.

Nevisada galim su jo pažeria- 
momis nuomonėmis sutikti. Tai visai natūralu. Bet
tai nei kiek nekliudo džiaugtis jo aktyvumu, žvalumu 
ir nuolatiniu sielojimuiiBenruomenės ir lietuvybės 
reikalais. Testiprina Kūrėjas ir toliau Jūsų jėgas, 
malonusis Sukaktuvininke ir ištikimas ML Bendradar
bi’

laidotas
A A

INŽINIERIUS MYKOLAS MITRU LIS
I

Gimęs 1908 įjotais Rumbonių parapijoje, Du- Į 
bėnų kaime, Brazilijon atvyko 1949 metų gegu
žio mėnesį.

Liko labai liūdinti žmona Salė Stelmokaite Ti ►
trulienė, sūnus Leonardas su marčia Elena ir 
anūkė Milenė. Lietuvoje liko Broliai, Sesuo ir 
kita giminė.

T.Petras Daugintis, S. J. nulydėjo Velioni į 
Morumbi kapines.

Septintos dienos Mišios bus šį ketvirtadie
nį, 19 vai. N.Sra do Sião bažnyčioje.

TAUTU PARADAS

Kiekvienais metais Velykų pirma dieną būda
vo didžiulis tautų pasirodymas Praça da SČ aikštėje. Ta, 
betgi, diena mum s r lietuviams, buvo labai nepatogi, kaip 
ir kaikurioms kitoms tautoms. Kartkartėmis prašius,

Tegu ilsis ramybėje •
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LIETUVOS NACIONALINĖ 
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKA

ITAOÍÜÍ KUêíLIUNUí
NAUJU MgTU OTÍKÍMAÍ

Visi rengusieji N.Metų sutikimą sakosi esą paten
kinti. Sutikimą rengė Zelinos parapijos komitetas, Sa- 

choro narių būrelis."Aušros"

ZELINOJE, Seserų 
Pranciškiečių gimnazijos 
salėje, susirinko virš po
ros šimtų svečių ir vieš - 
nių. Šį karta daug jaunimo. 
Mat komitetas pakvietė tau
tinių šokių kursų mokinius.

DR. V. KUDIRKOS RU 
muose, i Sąjungos-Ali
ança surengta minėjimą 
atėjo 140 svečiu. Pirmi
ninko p.A.Bumblio liūdi 
j imu ju buvę 140. Atvykc 
ir prel. P.Ragazinskas,

Ir atvyko nemuniečiai, žil- 
vitieČiai ir urugvajiečiai. 
Aišku, buvo ir jų mokyto
ja p. Genovaitė Breichma- 
nienė iš Kanados, prel. Pa 
Ragažinskas, vietos kuni
gai saleziečiai. Viešpata
vo labai linksma nuotaika. 
Svečiai nenorom skirstėsi 
namo 5 valandą rytoj

jis pristatė ir p.G.Brei- 
chmaniene. Buvo ir čia 
jauki linksma nuotaika. 
Bet gal todėl, kad sve
čiai buvę vyresnio am - 
ziaus, tai issiskir ste jau 
3 valanda ryto.
HI

S V. KAZIMIERO salėj 
susirnko būrelis Aus ros 
choristu, ju draugu rė
mėju, aipie pora dešim
čių. Kaip ir tinka cho
ristams, dainavo, daina 
vo, dainavo, 

LABAI GERA NAUJIENA
Sausio 18 atvyksta jau t 

nas energingas kun.salezie
tis HERMANAS ŠULCAS.

' ARTĖJA VASARIO ŠEŠIOLIKTOJI
Reikia pasirengti ją gražiai paminėti. Lietuvių Ben

druomenės Valdyba imasi iniciatyvos ir kviečia visas 
lietuviškąsias draugij as bei organizacijas atsiųsti sa
vo atstovus į bendrą pasitarimą tuo reikalu. Posėdis į
vyks antradienį, sausio 11 d.20 valandą, Zelinos kle
bonijoje.
ooo • BLBL Valdyba
TRISDEŠIMTOS DIENOS MIŠIOS uza.a, ALEKSAN
DRĄ R E MENČIŲ BUS Zelinos bažnyčioje, ketvirta- 
dienį, sausio 13 d. 8 vai. ryto. Užprašė brolis Sta
sys Remenčius.

IEŠKO
Adelė Kaizerienė iš Darsūniškio, gyvenanti Kana

doje, ieško savo «pusbrolių Jono, Prano ir Juozo Bal
čiūnų. Jie atvyko Brazilijon apie 1939 metus. Žinan
tieji!, kur jie gyvena, malonėkit pranešti šiuo adre
su: A. Kaizerienė, 487 Windermare Avė, Toronto 
Ont. 9, Canada.

III
ŠAUNI STUDENTE

Augustaitytė Leonora išlaikė įstojamuosius egza
minus į Facultade de Sciėncias e Letras.Buvo virš 
4000 laikančiųjų, o ji išlaikė antroje vietoje.Sveiki
name, džiaugiamės, didžiuojamės l

SVEIKINAME AŠTUONIASDEŠIMTĄJĮ GIM
TADIENĮ ŠVENČIANTĮ B .L. B.TARYBOS 
VICEPIRMININKĄ P.INŽINIERIŲ ZENONĄ 
B A Č E L I l
STIPRYBĖS IR DAR ILGŲ METŲ'.

B.L.B.TARYBA

Brazilijos Lietuvių Bendruomenės 
Tarybos nariui mirus, tos Tarybos 
vardu, reiškiu nuoširdžiausia už
uojautą p . EUGENIJAI KUBILIŪNIENEI ir 
jos šeimai. Tebūnie lengva antro
sios tėvynės žemelė tauriam L i e t u< 
Vx o s sūnui’.

Juozas Ciuvinskas
B. L.B. Tarybos pirmininkas

„TIK DEŠIMTIS LIETUVIU1::::::

Prieš Kalėdas Zelinos klebonas nuvyko vysk, kuri- 
jon pasveikinti su šventėmis S. Paulo Arkivyskupą.

Arkiv. Paulius E. Arnsas tuoj prisiminė neseniai 
buvusią "Išeivio Dieną" ir jos dalyvius. "Tik 10 lie
tuvių tebuvo", skaičiavo ant pirštu. "Tik dešimtis lie
tuviui". Paskui tęsė: "Girdėjau lietuviškai kalbant ir 
lietuviškai laiminant. Bet kas ten buvo? Nagi tik vie
nas jėzuitas' O kitų nebuvo.. . Reikia būti, reikia daly
vauti, reikia koncelebruoti. . ."

Gavęs žodį, klebonas stengėsi paaiškinti: mes visai 
nebuvom pakviesti. Lietuviai gavo informacijas apie 
šventę tik paskutiniom dienom, O kadangi planingai 
veikia, tai jau turėjo sustatytas kitas programas, mi
nėjimus, ir tt.

Arkivyskupas, atrodo, aiškinima suprato ir priėmė 
Bet ir tuoj pabrėžė__ "Reikia organizuotis kitiems me
tams ir tuoj pasižymėti_ Pirmą Advento sekmadienį — 

^MIGRANTŲ DIENA. Tai jau galėtų būti vienas bendras 
ir konkretus 1972 m.veiklos punktas. Ir reikėtų toje 
tautų manifestacijoje dalyvauti taip gausiai, kad.. . 
arkivyskupas jau nebegalėtų taip lengvai mus suskai
čiuoti.

Pr. Gavėnas

LABAI PRAŠAU
Visus "Aušros" choristus vėl lankytis repeticijose 8 
vai.kas šeštadienį. Po Kalėdų švenčiu turim pasi
ruošti koncertui.

Jonas Kidykas
Choro vedėjas

REDAKTORIUS PRANEŠA IR PRAŠO

Įsigijus geras spaudinimui mašinas ir pačiai re
dakcijai tenkant atlikti kone visą spaudinimo darbą, 
ir dar norint, kad bent S.Paulo prenumeratoriaigav 
tų laikraštį prieš sekmadienį, pranešame, kad ML 
bus spaudinama trečiadinio ryte, Tod ėl norintieji, 
kad jūsų pranešimai, skelbimai, žinutės tilptų kurio.1 
nors savaitės numeryje, reikia pristatyt redakcijai 
ne vėliau, kaip iki antradienio pietų. Atsiuntus vėlia 
negalim garantuoti, kad bus galima tą savaitę įdėti.

Kadangi ML neb e spaudinama senojoje spaustuvėj 
Zelinoje, tai visus raštus reikia siųsti šiuo adresu 
Mūsų Lietuva, R. Juatindiba, 20, 
03124 São Paulo, ESP, arba irt Caixa Postai 4421

01000 São Paulo, ES' 
Trumpus pranešimus galima ir patelefonuoti :27 320/
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