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Plačiajame Pasaulyje
Vatikanas

Šv. Tėvas 29 rugsėjo atida
rė pirmąjį Bažnyčios Senato 
posėdį. Atidaromoje sesijoje 
dalyvavo 193 vyskupai ir di
džiųjų vienuolynų generali
niai viršininkai. Negalėjo at
vykti Lenkijos ir kaikuriu ki
tų komunistinių kraštų vys
kupai. '

Bažnyčios Senatas sudary
tas pirmą kartą Katalikų Baž 
nyčios istorijoje. Visų kraštų 
vysKupų konferencijos išren
ka į jį savo atstovus, kitą da
lį skiria pats Popiežius. Se
natas svarstys i kabius ir la
bu svarbius Bažnyčios reika
lus, bus patariamasis šv. Tė
vo organas.

pradėtas šv. MIŠIŲ AUKA

Šv. Petro bazilikoje senato 
darbai pradėti šv. Mišių au
ka. Ją atnašavo šv. Tėvas 
drauge su 12 vyskupu iš^į vai- 
rių pasaulio krašių. Šv. Tė
vas pasakė pamokslų, nurody 
dama enato svarbų. Jis at
kreipė dėmes;, kaip labai rei-' 
kalinga šiais laKa s atn. ujin- 
ti Maiums «-avo uKejima ir jį 
pagyvinti. Tam r skirti šie 
metai, minint sv. Petro ir Po- 
vdu mirileb 19UU melų jubi-

-7-JK-
Nebesiseka Š. Amerikos pre 

zidentui Johnsonui. Jo popu
liarumas gerokai nusmukęs. 
Vis labiau ištyąs senatorius 
Robertas Kennedy. Jau dau
guma apklausinėtų demokra
tų partijos narių pasi-ako, 
jog k. Kennedy būs.ąs kitais 
metais geresnis kauoidatas į 
prezidentus už Johnsoną.
t——11 
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Nepatenkinti
Daugelis am rikiečių yra 

nepatenkinti Johnsono veda
ma užsienio politika, ypač jo 
vedamu karu su Vietnamo ko 
munistais. Vieni nepatenkinti, 
kam jis tenai iš viso kariau
ja ir lieja amerikiečių krau
ją. Kiti nepatenkinti, kam jis 
neleidžia generaliniam štabai 
pavartoti visą Amerikos kari
nę jėgą ir nepaisant nei Ru
sijos, nei Kinijos, nei viso pa 
šaulio raudonųjų beiružavųjų 
komunistų pakalikų, imti ir 
greit sutriuškinti komunisti
nius sukilėlius. Ar ne juokai, 
sako, kad milžiniška moder
niška Amerikos kariuomenė, 
per kelerius metus negali su
sidoroti su tokiu atsilikusiu 
nykštuko.

S o v. Rusija
Kom. partija visomis jėgo

mis rengiasi iškilmingai mi
nėti 50 metų komunist nio re
žimo jubiliejų. Net ir S. Pau
lo dienraštis «O Estado de S. 
Paulo» sekmadienį pradėjo ir 
iki lapkričio 7 dienos kas
dien duos po ilgą straipsnį 
apie bolševikų revoliuciją, jos 
laimėjimus ir trūkumus.

Lietuva irgi verčiama gie
doti bolševikams šlovės ir pa 
gyrimų himnus.

Anglija
Anglijos špionažo vinas di

džiųjų direktorių oavarde Phil 
ly pasirodė net 30 metų bu
vęs rusų komunistų tarnybo- 
jęs jiems visas britų pas ap- 
tis. Britai pasipiktinę ir išsi
gandę. Jie dabar tu<ės peror 
ganizuoti visą savo špionažo 
apara ą. O ponas °hilly pas
pruk*' ir askvoje sėdėda
mas uokiasi.

13 ra z i t iį a
io de Janeire pobėdžiavo 

tarptautine komisija pinigams 
pertvarkyti, la proga Pietų 
Amerikos retpublik s ir kitų
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LIETUV.Ų BEN3RUOMENÉ ORGANIZACINIO KOMI
TETO ARTIMIAUSI ,S POSĖDIS ĮVYKS SEKMADIENI, &PA- 
Lh« MEN. 8 DIENA, M00K0JE, Rua Lituai ia, 67, lygiai 15 
vala dą.

Dienotvarkėje;
1. Rinkimų Komisijos pranešimai apie rinkėjų registra, 

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

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

Pirmininkas

Karo Persvara
PETRAS PAKALNIS

Maždaug prieš 4 metus Pie
tų Vietname viešpatavo tikras 
chaosas: studentai demonstra
vo prieš valdžią, budistai ir 
katalikai kibo vieni kitiems 
į plaukus, fanatikai degino 
patys save miastų aikštėse, o 
komunistai užėmė net 65% vi
so krašto. Tas chaosas tęsė
si ti 1, kol maršalas Ky, suda
ręs 10 generolų valdžią, at
statė šiokią tokią tvarką.

Karininkų valdžia gali leng 
vai virsti diktatūra ir praras
ti žmonių pasitikėjimą. Todėl*-

menkai išsivysčiusių kraštų 
atstovai reikalavo teisingumo. 
Turtingieji kraštai superka už 
niekus vargingesnių kraštų 
žadavas, jas apdirba ir pas. 
kui brangiai parduoda. Keika- 
lavo geresnių kainų už savo 
gimtos turtus.

Brazilijai toje konferencijo 
je pasisekė įsigyti užsienio 
kapitalistų pasi ikėjima. Jie 
pasižadėjo duoti virš bilijono 
dol. paskolų ir investuoti sa
vo kapitalus į Brazilijos sta
tomus fabrikus, elektros sto
tis ir tt. Jiems patiko dabarti
nės vyriausybės vedama kraš 
to Ii ausinė pol tika. Jie tiki
si, kad Brazilija ekonomiškai 
iškils, Todėl ir n sibijo čia In 
vestuoti savo kapitalus.

Prancūzija
Spalio 3 d. sukėlė riaušes 

šimtai Normandijos bei Brita
nijos ūkininkų. Jie labai ne
patenkinti psez. de Ga.ille ve 
d ma žemės ūkio politika. 
Stambieji dvarai, su moder- 
niomis mašinomis, neblogiau
siai verpiasi. Bet smulkieji 
ir vidutiniai ūkiai vargingai 
verêiàsi.

Normandijos ir Britanijos 
vietovių ūkininkų riaušių me
tu yra nemaž* sužeistų ir ūki 
ninku ir policijos bei ūkio 
darbininkų.
n—h 
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nevienas ragino maršalą Ky 
pravesti rinkimus ir perduoti 
valdžią tiems žmonėms, ku
rie turi krašto pasitikėjimą- 
Spaudžiamas ir savųjų, rr 
amerikiečių, Maršalas Ky tam 
planui pritarė. Šių metų rug
sėjo mėnesio rinkimais jis iš
pildė duotą žodį ir pradėjo 
naują respublikos laikotarpį-

Amerikiečiai stato ir 
kovoja

Tuo tarpu nesnaudė ir ame
rikiečiai. Turėdami ir medžią

gos, ir kapita o, r žmonių, 
per paskutiniuosius 2 metus 
jie pastatė Pietų Vietname 6 
naujus u stus, 85 erodromus 
ir suteikė tiek daug ginklų 
ir kareiviu, kad komunistai 
pradėjo abejoti ar laimėsią 
karą. Iš liesų, generalinis JA V 
štabas tvi-tina, kad už vieną 
nukautą JAV kareivį komu
nistai prarania nuo 10 iki 20 
savųjų ir kad kritusių Viet- 
kongo kareiviu skaičius šį
met pasiekė net 50.001». Be ti, 
reikia pridėt , sau komunistų 
dezerty ų skaičius dvigubai 
padíiej , o kareivių transpor 
lūs iš Šiali <ės V i et na tiso. i pie
tus sumažėjo, vienas sugau
tas komunistų karininkas pn- 
sip žino, kad jis išėjęs iš Hi 
noja is su 300 karių, pasiekė 
Pietų Vietnamą tik su 30 ka
reivių. JAV aviacija yra ga
lingas ginklas ir ji atlieka sa
vo užoavinį.

Tačiau kodėl JaV nelaimi 
karo?

Sekant civilinę spaudą ir 
karininkų pasisakymus, gali 
ma tvirtinti, kad trys priežas
tys sustabdė karo eigą.

Visų pirma amerikiečiai tu
rėjo atstatyti pakrikusią - lė
tų Vietnamo kariuomenę, ku
ri prieš porą me.ų turėjo lik 
30 kovai paruoštų batalionų.

Su Pietų Vietnamo kariuo
mene yra surišta ir kita, ne 
karinė priežastis, būtent, už 
ką toji kariuomenė turi ka
rianti, Mainantis Pietų Viet
namo valdžiom, iki šiol ten 
padaryta labai maža sociali
nė pažanga, nepašalinta ko
rupcija, nepakeisti apsileidę 
ar nepajėgūs karininkai ir 
dauguma gyventojų pasidarė 
visam kam abejinga. Kur nė
ra tvirtos vadovybės, aiškios 
programos ii tvirtos valios 
ją vykdyti, ten nėra ir užsi
degimo.

Antrą karo nepasisekimo 
priežastį sudaro neaiški Kini
jos komunistų laikysena. Ne
norėdamas išplėsti karo ir 
kov damas Kinijos pašonėje, 
prezidentas Johnsonas buvo 
labai atsargus ir pristabdyda
vo karo veiksmus, kad neiš- 
provokuotų Kinijos. Kariau
dami iš dalies su surištomis 
rankomis, JAV kariai negalė
jo pasiekti tokių rezultatų,

ŠOKIŲ MOKYTOJOS

IŠ Š. AMERIKOS.

Dešinėje Gema

Kreivėnaitė.

Kairėje Estera 

Bendžiūtė.

Daugiau apie jas yra 

parašyta Jaunimo

Skyriuje.

kokių laisvasis pasaulis pa
ge dauja. Dar ir šiandien Wa 
ftLig;one tebediskutuojama, ko 
kius taikinius reikėtų bombar 
duoti Šiaurės Vietname, ar 
nere ketų blokuoti ar suįr.au- * 
ti Haipongo uostą ir pan. ’

Trečia priežastis yra pačio
je Amerikoje. Nemaža JAV 
gyventojų daiis Vietnamo ka
ru tesidomi tiek, kiek liečia 
jų kišenę ar kareivių gyvy
bę. Kiti, nutylėdami ko.; unis- 
tų žiaurumus, iškelia savo ka ’ 
rų kiąiias ar apsirikimus, pro 
t ♦ tuoja prieš Šiaurės Vietna
mo bombardavimą ir sudaro- 
'ok| klaidingą JAV vaizdą, 
tarsi Karo tenorėtų tik prezi- ‘ 
dentas ir saujelė jo -raugų 
komunistų įvadai, matydama 
suskilusią JAV nuomonę, tiKi- ■■ 
si, kad laikui bėgam, ameri
kiečiai praras kantrybę ir pa
sitrauks iš Vietnamo, lokių 
balsų girdisi net JA v senate.

Eina geryn
Nepaisant visokių nuomo

nių ir protestų, prezidentas- 
laikosi savo linijos, didina 
JAV Kariuomenę Pietų Vietna 
me ir tikisi gerų karinių re
zultatų ypač ateinančiais me
tais. Jį padrąsina genera imo 
štabo vadai faktais ir skai- 
č ais, {rodančiais karo peis^a 
rą laisvojo pasaulio naudai. 
1 aip neseniai ar s ijos štabo 
viršininkas pat ekė net žur. a 
list ms, kad komunistai kai 
kur nebegauna savanorių ir 
yra priversti šaukti j kariuo
menę net 14 ir 15 metų vai; 
kėzus. Kai kuriems komunis
tų daliniams trūksta maisto 
ir amunicijos, dar kitiems va
lios toliau kariauti. Per pasku 
tiniuosius metus visame Pietų ‘ 
Vietnamo krašte komunistai 
nepajėgė sutelkti vienoje vie
toje daugiau kaip ?.500 karių, 
o su tokiu mažu skaič um ka
reivių judriai JAV kariuome
nei nesunku apsidirbti. Todėl 
tas pats štabo viršininkas da
ro išvadą, kad už pusantrų 
metų JAV galėsianti dalimis 
mažinti savo kariuomenę Pie
tų Vietname, žinoma, jei ne
grus joks pavojus iš Kinijos 
pusės.

(pabaiga 6 pusi.)

Lietuvos nacionalinė 
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«Laikas», kultūrinės, tauti
nės ir katalikiškos minties 
Argentinos lietuvių laikraštis 
Šių metų rugsėjo mėnesį jžen 
gė į dvidešimtuosius darbo 
metus.

Viena seniausių lietuvių 
draugijų «Nemunas® Berisso 
mieste prie Buenos Aires, 
rugsėjo 2 d. atšventė 58 metų 
gyvavimo ir veikios sukaktį.. 
Ta proga įvyko didinga meno 
programa, dalyvaujant daugy
bei svečių iš kitų lietuvių 
draugijų.

ALOS Tarybos posėdis sa
vo 8 rugsėjo susirinkime ta
rėsi dėl senelių namų remon
to, jaunimo užsimojimų para
mos reikalais. Jaunimas yra 
numatęs išleisti ispanų kalbo
je leidinį apie Lietuvą. Taip 
pat numatyta kelionė į Brazi
liją studijų savaitėn, kunaj 
jaunimas prašu paramos.

: Mo 
pas-

Alicija Z. Brazaitytė de 
tola rugpjūčio 26 išlaikė ] 
kuiimu^ medicinos fakulteto 
egzaminus, gaudama gydyto
jos diploma, o pramonės in
žinieriaus titulą rugsėjo 5 d 
gavo «Rambyno» ansamblio 
dalyvis 24 metų jaunuolis G. 
Kazys Kliauga;

Tarp mirusiųjų Argentinoje 
skaitome Jonas Cibulskis iš 
Švenčionių apskrities, Povi
las Paukštinaitls iš Jurbarko, 
Antanas Daunoras iš Kauno, 
Petras Dirtinas, Izabelė 8el- 
mesiraitė Valeekienė, Anta
nas Stauskas, Pranas Masals
kis ir Stasys Markuškis

Danutė Gilvydienė jau nuo 
19*8 metų turi siuvimo ir kir
pimo studiją. Jos mokinių skai 
čius beveik pastoviai siekia 
šimtą. J’ yra sukūrusi daug 
gražiž model ų, ypač gausy 
bę vestuvinių suknel ų. Ją 
kursą baigusios gauna diplo
mą, papuoštą lietuviškos juos
tos motyvais.

imoasiii

Pavergtoje Lietuvoje
DAUG VAISIŲ

Dzūkija šiemet esanti tur
tinga vaisiais. Todėl žmonės 
skuba vežti obuolius, uogas į 
Alytaus vyno fabriką O čia, 
anot Tiesos (rugs. 6) kores
pondento, vaisių priėmimas 
taip suorganizuotas, kad abe 
žusiems tenka praeiti kančių 
kelius. Pirmadienį, rugsėjo 4, 
daugėiis laukė ištisą naktį ir 
rytą, o 11 valandą sulaukė 
raštelį ant durų, kad ob olių 
nepriims. 0 žmoiių su 20 ve 
žimų turėjo grįžti namo.

Rugpjūčio 21 buvę atvykę 
keliolika žmonių su šermukš
nių uogomis. Liepė atvykti 
kitą ketvirtadienį, rugp. 28. 
O kai atvyko, tai išgirdo: ne-

MUSU J IETUVA

laukit, neimsim jūsų šermukš 
nių.

Fabrikas aiškina, kad netu
ri sandėlių, be to, jau baigia 
vykdyti planą, o čia tuos vai
sius veža ir veža..

Beje, tų vaisių didžiupaa iš 
sodybinių sodų, taigi «neso- 
cialistiški», be plano išaugę, 
privatininkiškai suskinti... Su 
tokiais «naujoji klasė» nema
to reikalo skaitytis.

(ElTA)

LIETUVIAI LAIMI

Tarptautinėse varžybose Var 
šuvoje, kur dalyvavo 140 plau 
kikų iš U-kos salių, kaunie
tis V. Tiknius 200 metrų nu
plaukė per 2 minutes 16,2 se- 
kurdžių. < ai greičiau; negu 
austialistis P. tieyuol ias, pa
saulinis rekordininkas.

100 metrų V. Tiknius ten 
pat nuplaukė per 1 minutę 
24 sekundes. Čia jis buvo an
tras po Rusijos ir Europos 
čempiono Gromako, kurs at
plaukė 0,7 sek. greičiau už 
Tiknių.

(ElTA)

aleksas Kalinauskas
Advokatas

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

Rezidencija:
R. Joaquim Piza. 204 

Tel. 31 2548
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JAKUTIS & LAPIENIS LIDA-
RUA COSTA BARROS, 352

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

tų, Indų bei da bo įrankių.
Lietuviai pirkim pas lietuvius I

MA FT A LIETUVOJE

Gauti rezultatai rodo, kad 
Lietuvoje bus surasti pramo
niniai naftos telkiniai. Tai tik 
laiko klausimas, V.. Saulėnas, 
Lietuvoje veikiančios naftos 
žvalgybos ekspedicijos vyriau 
sias geologas.

Didžiausios naftos perpek- 
tyvos esančios Žemaitijoj, — 
Gargždu, Plungės apylinkėse. 
Pradėta ieškoti taip pat ties 
Mažeikiais ir Nida.

Dėl Nidos esą daug smer- 
k:ančių balsų: ^'ėringą, kaip 
nepakartojamo grožio kampe 
lį, reikia išaugoti. Ret gręžė
jai ramina, kad «vienas grę
žinys Neringai žalos nepada
rys, o geologams jis duos 
daug vertingos medžiagos», 
Bet, jei rastu tekantį šaltinį, 
tai klausimas, koks būtų Ne
ri gos likimas. Jį spręsiu 
Maskvoj. Juk ir lietuviai naf 
tos ieškotojai dirba gi ne 
Lietuvos, o Rusijos naftos mi 
nisterijos pavedami bei įsa
kinėjami.

Kybartų apylinkėse gauti 
gręžimų rezultatai pasirodė 
esą labai menki. Ten ieško-

Raštinė:
. 15 de Novembro, 244 

4 o - Sala 19- Tel. 37-0324 
-c 14,00 ik- 18,00 vol

1967 m ’" snalio 6—...... ■* ■ ........ .  " n
jimo darbai esą visai nutrauk 
ti. Bet, sako, ieškotojai dar 
kartą grįšią ir į Lietuvos 
pietvakarius.

(ELTA)

Daugiau kaip metus laiko 
skulptorius Gediminas Jaku
bonis (Parčiupyje pastatytos 
Motinos autorius) dirbo Leni
no stovylą, skirtą Kremliuje 
numatyto statyti paminklo 
konkursui. Konkurse tikames 
niu pripažintas truso (ar gu
do) Pinčiuko Leninas, Jaku- 
bonio Leninas padarytas ge
rai, bet Kremliujo statyti jo 
nenorėjo, kadangi rodomas 
«išėjęs pasivaikščioti». Žiūro
vui pasisiūlo mintis, jog gal 
tai reiškia, kad ir iš viso 
išėjęs...

Konkurso rengėjai, tačiau 
ir Jakubonio Leniną nupirko 
ir stato jį viename Maskvos 
priemiestyje.

(ELTA)

NETESĖJO

Vilnieęiai nekantriai laukė 
centrinio paš.to atidarymo, 
koris iš pagrindų perstatomas 
ir modernizuojamas. Statybi
ninkai buvo iškėlę lentą su 
įrašytu pasižadėjimu baigti 
paštą «spalio 50-mečio išva
karėms» (lapkričio n), i-ugbė- 
jo pradžioj lenta dingo, ir net 
Tiesa pripažino, jog «žuvo vį 
sos viltys, kad statybininkai 
žodį ištesės»,

(ElTA)
nagycaMaii 
iíbgsébsíí

Kauno Politechnikos Institu
to studentų «Nemuno» ansam 
bliu koncertinė grupė išplau
kė į Montrealį, kur koncer
tuos Montrealio Vytauto Di
džioj > klube.

(ELTA)
u—man 
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Šviesos šešėliai Tamsoje 
FALJETONAS 

JERONIMAS iGNATONIS
(tęsinys)

- Aš skaičiau tamstelės 
kūrinį kelis kartus. Gerai ir 
sumaniai parašytas, bet ką 
reiškia «Atsiliepk šuneli!» taip 
man ir liko neaišku.

— Taigi, ir man neaišku, į 
ką jis kreipėsi, į žmones ar 
į šunes? — sunekantravo re
daktorius.

— Man jau aišku! — paki
lo vienas iš advokatų ir pro 
duris,

— Prie pat durų už ranko
vės sulaiko jį atsivedusi po
nia.-

— Kas tam tai aišku?
— Aišku, kodėl tie šunes 

išbėgo.
— Taigi kad išbėgo! Išsi

gando. Gal jis ir vėl terpenti
no atsinešė! — purto už skver 
no advokatą ponia.

— Terpentino! Oha, cha! — 
nusikvatoja vienas iš žiūrovų.

— Taigi. Terpentino. Juk 

tai ne juokai terpentinas šu
nims pauodegin! Tiesiog nusi 
kaitimas. Kriminalas! — plė
šosi ponia.

— Kai šunes pradeda žmo
nes valdyti, tai žmogus turi 
teisės šuniškai elgtis. Ir loti 
ir kąsti. Kitaip iš šunų tiesos 
neišgiusi. Antai pašto virši
ninkas leido paštininkams pa 
naudoti prieš šunes pipirų 
mišinį su alyva, — ir tvarka 
radosi. Ir šunes ramūs ir paš 
tininkai sveiki, - atkerta ad
vokatas ir išeina.

— Jau ir man aišku! — pa 
šoksta antras advokatas ir 
pro duris. Ir taip visi iž ei
lės. Liko tik ponios. Be šu
nų. Jų akys žaižaruoja. Lūpos 
sučiauptos, rankos į kumštis 
sunertos.

— Na ir kas! Ar mes šu
nes? Ar negalime žmoniškai 
pakalbėti? Be šunų! — krei
piuosi į jas visas.

Be šunų! Kaip tai? — suri
ko visos iš vieno.

— Taip. Be šunų! O kad ir 
visiems šunims tai, sakysi
me, po lašelį terpentino — 
purkši, papurkšt, ir visi šu
nes išgaruotų ten, kurion pu
sėn loja! Ar nebūtų gerai? 
Tada ir mes turėtume geres
nį gyvenimą šiame krašte. Be 
šunų! — išsižiojo tas pa s iš 
žiūrovų balsas.

Toliau diskusijoms žodžių 
pritrūko ponioms.” Jos apsisu 
ko ir išgaravo.

Likome kambaryje redakto
rius, painiųjų raštų aiškinto
jas ir keli smalsuoliai, korės 
pondentai ar raštų žinovai.

— Dabar ir man jau aišku! 
šyptelia vienas iš jaunuolių.

— Kas tamstelei aišku? — 
šoko painiųjų raštų aiškinto
jas. -r;; Kai p tai galima pro
tingus žmones klaidinsi? Kai 
rašoma.-apie žmogų, skaitai 
ir matai, šunį, o kai apie' šu
nį — matai žmogų! Ir girdi, 
kai žmogus užsikrėtęs šuniš
ku mu IbÇh.

— Šis pilietis panoro pagar 

sėti ir įiarašė nebūtus daly
kus. Štai kas man aišku! - 
dūrė tiesiog pirštu į mane 
saaailanosis jaunuolis.

— Tai ir pasakė! — šoko 
kitas. — Jūs nesuprantate mo 
dernios kūrybos. Šių dienų 
rašytojo uždavinys — vaiz
duoti realybę, kurios nėra. Ti 
krovę, kurią mes išgyvename 
tegu tiria psichologija, fizio
logija, fizika, chemija r kiti 
mokslai. O rašytojas turi pa
kilti už visus mokslus aukš
čiau. Ar jūs suprantate, bu
kos galvos!

— Jau čia ne į temą mes 
pradedame kalbėti. Posėdį 
laikau baigtu, — pasako re
daktorius ir, susiglemžęs po
pierių pluoštą, išeina.

— Iš tikrųjų, ponai, apie ką 
mes čia kalbėjome? — susi
mąsto painiųjų raštų aiškin
tojas.

— Nagrinėjome pasakos ti
krovę, kai žmonės pasiverčia 
šunimis, o šunes žmonių kal
ba šneka, — atsiliepė aštriais 
žodžiais modernizmo atstovas.

— Aš matau, kad jie neran 
da taško. Nori kalbėtis iki 
begalybės.

— Ponai, aš daugiau apie 
šunes nerašysiu! — pareiškiu 
savo valią.

— Puiku! Tai yra genialiau 
šia mintis. Gėr au rašyti apie 
žmones, o šunes tegu skaito! 
Juk žmonių tarpe skaitytojų 
jau mažai beturime, — ir vėl 
kažkas kaip botagu plaukšte- 
per nugarą.

— Pagal tamstelės antraš
tę «Atsiliepk šuneli!» tikrai 
šunes skaito. Kągis, sveikinu. 
Naują generaciją pradedi! Chi 
chi! — gaižiai nusijuokia pai 
niųjų raštų aiškintojas, į ku
prą sulinksta ir išnyksta, kaip 
dūmas iš kambario.

Bravo, mes tave sveikina
me!- Atlaikei kritiką! Rašyk 
daugiau apie šunes skaitan
čius, o žmonės tegu pasilsės 
— girdžiu, balsai iš užpaka
lio man tiesiai į pakaušį, Neiš 
pasakytas džiaugsmas paku7;
entf mane. ■

(Bus daugiau)
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Eendruomenės Tarybos 
Rinkimams Artėjant

INŽ. Z. BXÚELIS

Laukiantieji ir nesulaukiantieji Bendruomenės Tarybos 
rinkimų jau reikalauja paaiškinimų, kodėl jie vis dar neįvyks 
ta. įsisiūbavę visuomenėje ginčai ir antibendruomenininkų 
propaganda pakenkė lietuvių vienybei ir trukdo susidaryti 
tikrai viešajai nuomonei. Pačių hendruomenininkų tarpe at
sirado trys nuomonės: 1) Atkurti bendruomenę pagal lietuvių 

. chartą ir bendruomenės nuostatų dvasią, kaip tai daroma ki
tuose kraštuose. 2) Steigti bendruomenę savanoriškais pagrin 
dais, tartum eilinę organizaciją, kaip vieną tarp kitų. 3) ban 
dyti rinkti tarybą, šaukiamame visuomenėm susirinkime, ne
paisant, kiek žmonių ateitų, o paskui jau tą sudarytą bran
duolį pamažėle olėsti toliau.

Dėl rinkimų nusitęsimo mano kaltės yra tiek, kad aš 
nesutikau kurti bendruomenės dviem paskutiniais aukščiau 
įvardytais pag. indais. Esu Įsitikinęs, kad tokia bendruomenė 
įgautų pobūdį tiktai atsverti LSB, kuri tapo tik srovine orga 
nizacija, pasišovus) atstovauti visai mūsų visuomenei.

Per eilę V1L tilpusiu straipsni; pirmosios nuom nės reiš 
kėjai aiškino benduomenės sudėtį, jos tikslus, svarbą bej 
reikšmę lietuvių išeinu gyvenime ir lietuvių jai pareigas, 
gas. Besiruošiant rinkimams, svarbi yra, kiek galima, sude
rinu nuomones ir tam tikslui dar kartą priminti FL Bendruo 
menės prasmę.

BENDRUOMEN1 I SAVA ME PEIKI ALSO VISI BRAZILI
JOJE GYVENANTIEJI L.ElUVlAI, tartum viena drauge gy
venanti šeima. Šeimos gi rei*aiais, jos narių -ugyvenimu, jų 
teisėmis ir pareigų pasiskirstymu rūpinasi šeimininkas, o 
Bendrūomenėje jos vadovai bei tvarkdariai, pačių narių iš
rinkti toms pareigoms.

Šeima tol yra tvirta, kol ji yra drausminga, gražiai su
gyvena, iki yra pareiginga ir nori dirbti. Prie gero šeiminin
ko šeima klesti. Bet jei nariai pakrinka, tai šeima išlįsta. Tą 
patį galima pasakyti ir apie Lietuvių Benoruomenę. Kad ne
pasikartotų senosios taryb a istorija, pasirenkant Bendruo
menei vadovus tektų balsuoti už tokius asmenis, kurie yra 
jau atsižymėję savo darniais visuomeniniais darbais, o jeigu 
būtų dar nežinomi, tai kad būtų aiškių bendruomenioinkų 
rekomenduojami.

Kokiu vadovu mums reikia ?
Visi lietuviai yra bendruomenininkai, todėl visus juos 

turėtų jungti ta pati viena kilmė ir bendras tautinis pradas 
— likti lietuviais, dirbti tautinei kultūra', laikytis ssvą pa 
pročių, puoselėti tėvynės meilę, remti savuosius morališkai 
ir medžiagiškai ir, pagaliau, remti tautos laisvės kovas.

Deja, ne visi lietuviai vienodai tas pareigas supranta. 
Žymi dalis lietuvių yra susipratę, sąmoningi lietuviai ir vie- 
lokiu, ar kitokiu būdu reiškiasi lietuviškame gyvenime. Bet
gi dauguma, nors dar ir laiko save lietuviais, tačiau, sveti- 
■ų bangų liūliuojami, užmiršt*, kas esą, ir tik kitų priminti 
vieni grįžta į savo lietuvišką^ šeimą, o kitiems reikia net 
didesnių paraginimų ir pastasgų. Pagaliau yra ir tokių, ku
rto išsižadėjo savo tautybes Vieni tâi padarė dėl klaidingų 
•skaičiavimų, pav., manydami, kad atsižadėję lietuviškumo 
gilės greičiai iškilti tarnybisėte pakopose. Kiti, netikėdami 
Lietuvos prisikėlimą, virto koefco poli tais ar kominterno šalj 
•inkais. Aišku pirmiesiems vietos nėra Bendruomenės vad >_ 
lybėje, o antriesiems dargi k pačioje Lietuvių Bendruomo- 
aonėje. Mums reikia lietuvių tautą mylinčių, mokančių au. 
kotis bedram labui ir sklandžiai bendradarbiauti su kitais 
nariais.

Kūrėjau. Viešpatie,
Tu sukūrei žmogų. Tu pa

norėjai, kad žmogus būtų pa
našus į Tave.

Tu sukūrei viską savo Žo
džiu. Tavo Žodis yra Tavo 
Sūnus, Tavo paties Išraiška, 
Tavo haveikslas. Tavo Žodis 
galingas. Tavo Žodis yra kaip 
daugelio vandenų ošimas. Jis 
stipresnis už griaustinį, galin
gesnis už audras. Bet Tavo 
Žodis yra švelnesnis už vėje 
lį, gaivesnis už vandenį, jau
kesnis už ugnelę. Tavo Žodis 
toks neprieinamas ir kartu 
toks artimas.

Tu panorėjai Viešpatie, ap
reikšti savo Žodį. Tu Jį pa
rodei žmonėms ir prakalbė
jai savo išrinktiesiems. Tu no 
rėjai, kad tavo Žodis prabil
tų žodžiais. Iš žodžių pasida
rė knygos Knygos pilnos Ta 
vo Žodžio, pilnos paties Ta
vęs.!

Tavo Šventosios Knygos tik 
gydo, gaivina, teikia gyve
nimą.

Viešpatie, žmogus yra Ta
vo paveikslas, Žmogus taip 
pat kuria. Žmogus irgi naudo 
ja žodį. Ir žmogaus žodis ga
lingas. Žmogaus žoois kuria, 
Stato, gaivina, guodžia. Bet 
žmogaus žoois gali ir žeisti, 
įskaudinti, papiktinti, ardyti,

«xsnnt'rtintuximMUXK'antMinnnnnn

Senimas ir jaunimas
Senimo gretoms retėjant, 

smark;ai susirūpinta ko dau
giau jaun mo įtraukti į Ben- 
d uomenę lietuviškajam tęsti
numui palaikyti. Jaunimo me
tai tą reikalą gerokai išjudi- 
ir Bendruomenė, nors ir nerū 
šiuoja pagal amžių, turėtų 
visomis priemonėmis stengtis 
ko daugiau jaunimo savo ei- 
lėsna įtraukti.

Senosiose eilinėse organi
zacijose yra trynimosi žymių 
tarp senimo ir jaunimo, vien* 
kitiems priekaištų. Bendruo
menėje to neturėtų būti. Ir 
mums, renkant vadovybę, tek 
tų remti ir traukti jon taip 
pat ir jaunimą. Tačiau reikia 
vengti kraštutinumų. Visi virš 
21 metų gali būti kandiiatais 
ir gali būti išrenkami vado
vybėm Netenka kalbėti aoie 
proporciją, k ek kuriu (seni
mo ar jaunimo) turi būti iš
rinkta. Bei, renkant, reiktų 
laikytis ne amžiaus masto, o 
sugebėjimo, darbštumo, mokė 
jimo darniai bendradarbiauti 
ir kilnių norų. Senimas turi 
patyrimo. Jaunimas turi dina
mikos. Tik darniu junginiu 
abiejų galima pasiekti Ben
druomenės tikslų. Dar mažam 
jaunimo visuomeniniam prie
augliui esant, senimas tur^ 
būti kelrodžiu jaunimui ir to
kiu būdu vLsti mielėmis kel
ti jį sekančias jaunimo užmai 
šas. Senimo su jaunimu san
tykiai ir bandradarbiavimai 
yra gražiai nusakytas rusą 
poeto Kolcovo eilėmis:

Kad jaunatvė mūs žinotų, 
O senatvė kad galėtų, 
Mūs gyvenimas nešlubuotų 
Jis visai kitaip tekėtų.

griauti ir žudyti
Žmogus iš savo žodžių taip 

pat sudaro knygas. Vienos 
žmogaus knygos neša mirtį, 
sugedimą, neapykantą; kitos 
— palaimą, šviesą, Tavo dar
bų didybę.

Žmogus savo knygas daugi
na ir skleidžia. Tam yra su
galvota spauda. Spauda gali 
tarnauti gyvenimui arba mir
čiai, išsigelbėjimui arba pra
žūčiai.

Tu, Viešpatie, esi Tiesa, Gė 
ris ir Grožis. Tu sukūrei tau
tas, kaip gražiausias gėlėti, ir 
davei joms paskirtį. Tu leidai 
joms kalbas, kad sklistų Ta
vo Žodis. Tu davei žmonėms 
išrn nties, kad jie turėtų raš
tą ir spaudą.

Dieve, Tu leidai ir mūsų 
tautą. Lietuvi kalba yra ti
kras Tavo tiesos, gėrio ir gro 
žio atspindys. Tu žinai, kiek 
mūsų tauta iškentė ir privar
go dėl savo rašto, dėl spau
dos laisvės. Tau yra žinomos 
ir dabarties lietuvių sunkeny
bės ir problemos.

Tegu lietuviškas žodis bū
na vis geresnis Tavo Žodžio 
atspindys. Lietuviškos kny
gos teskleidžia vien tik tiesą, 
gėrį ir grožį. Lietuviškoji 
spauda tetarnauja tautai, visai 
žmonijai ir tau, Kūrėjau.

Sujunk visus čia susirinku
sius dar didesniais vienybės 
ryšiais, pripildyk visų čia 
esančių širdis didesne tiesas 
meile, uždek mūsų valias di
desniu ryžtu, palaimink mū
sų spaudos darbuotojų pas
tangas.

Primink mums, kad visj 
esame pakviesti j Amžinąją 
Tavo vakarienę. Kai valgysi
me Tavo gerybes, kad atsi
mintumėme, jog Tu mums tsi 
atives dangiškos duonos, ku
ri yra Tavo Kūnas. Kai gir
dėsime čia skambius lietuviš
kus žodžius, kad pagalvotu
mėme, jog Tavo būnus ya 
Žodis, per kur. ir kuriam yra 
viskas į.adaryta.

IR PALAIMINK, VIEŠPA
TIE, TAS DOVANAS, KUR AS 
VALGYSIME IŠ TAVO MALO
NĖS.

Nepatenkinti Bolševiku 
Teisingumu

Vilniuje viešai keliamas 
abejojimas Lietuvoje veikian
čio bolševikinio teismo teisin
gumu ir nusimanymu. Ir tai 
ne kokio užkampio teisėjo, o 
paties aukščiausio, prieš ku
rio sprendimus nėra kur nei 
skųstis.

Milicininkų savaitraštis par 
nai pagyrė miliciją, kad labai 
vikriai sugavusi stambų vagį 
pavogusį iš Vilniaus mėsos 
kombinato kasos apie 13 tū*a 
kančių rublių. Visi pinigai bt> 
vę surasti ir grąžinti įmonei.

Pasirodo, kad jokio milici
jos nuopelno nebūta. «Vagie» 
pats tą patį rytą po tariame- 
■ios vagystės pranešė ĮĮmiifeb 
jai, kad pinigus iš seimo jis 
tai paėmęs, tačiru neturįs i* 

tencijos juos pssisavinti. o 
norėjęs tik įrodyii kasininkei 
— savo žmonai — kad ji 
esanti neatsargi ir iŠ viso 
toms pareigoms netinkanti... 
Pats grąžino ir pinigus ir iš 
žmonos rankinuko pasiimtą 
seifo raktą. Visas triukšmas 
kilęs tik todėl, kad tariama
sis vagis nespėjęs atiduoti 
pinigų kasininkei — žmonai 
prieš įstaigos atidarymą...

Kaip bebūtų nerimta tokia 
pavyduliuojančio jaunavedžio 
sugalvota priemonė atgrasytj 
žmoną nuo kasininkės parei
gų (jam nepatiko, kad pačioj 
šeimyninio gyvenimo pradžioj 
žmona kone kasdien išvažiuo 
ja su gyvulių supirkinėjimo 
punktų vedėjais pinigų išmo
kėti į provincijos miestelius 
ir dažniausia vėlai grįžta — 
nebuvo įrodymų, kad tas - va
gis» būtų slėpęsis ir bandęs 
pinigus pasisavinti. Betgi vis 
tiek minėtojo aukščiausiojo 
teismo kolegija nubaudė jį 
10 metų kalėti «sustiprinto re
žimo pataisos darbų koloni
joje».

Dabar net Tiesoj (67/201) 
kelia klausimą, argi ta kole
gija nebus čia pasielgusi be
atodairiškai. Maskvos Lietuve 
je įvestas baudžiamasis statu
tas, tiesa, grįžtąs pasikėsi
nantiems į «visuomenės» tur
tą. (Jei tie pinigai bū ų buvę 
tikrai pavogti tik iš privataus 
asmens, tai bausmė butu dau
giausia dveji metai, arba ir 
daug mažiau). Bet ir tame 
statute visdėito yra nuosta
tas apie lengvinančias aplin
kybes ir yra nuostatas apie 
lygtinį nu eisimą. Tad ir ke
liamas klausimas, ar teisėjai 
žino ką nors apie tuos nuos
tatus. Jei žino, tai kur gi 
juos belaikytų, jeigu tepritai- 
kė šiuo ai eju. Ką to klausi
mo kėlėjai pamiršo, tai pa
klausti, kurgi buvo gynyba, 
kad teisėjams nepriminė tų 
straipsnių ir neiškėlė kaltina
mojo naudai kalbančių sume
timų.

Ši vaizdžiai Tiesoj papasa
kota byla liudija, kad išgar
sintasis «atsta ytasis socialis
tinis teisingumas* vis dar var 
gu ar kiek tesiskiria nuo sta
lininio meto čekistinių «teis
mų», pagarsėjusių «csobojy 
sovieščanije» (ypatingasis pa 
sitarimas) vardu.

(ELTA)
M—I

ATSITIKIMAS BARE

Į Detroito saliūną įsiverčia 
jau šiltas epelis, pareikalau
ja dvigubos uozės viskės, su
verčia tą normą į gerklę, nu 
meta ant bufeto penkdolen- 
nę ir nieko nesakęs išeina iš 
saliūno.

Barininkas dailiai sulaukė
to tą penkdo (erinę, įsikiša į 
kišenę ir sako aplinkui bur- 
biančioms musėms:

— Ką tu su tokiais gali da
ryti? Išsrebia dvigubą viskės, 
numeta penkis dolerius ar
batpinigiams ir išeina nemo
kėjęs! .
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Raudonspalvėj Liepsnoj
PUTINAS

Vidudienio saulė, ir vėjas, ir karštis,
J r bragams rūkstančiais dulkėm keliais, 
l aisvėį;inčlai« polėkiais kilti ir veržtis 
Išgąsdinti paukščiai sparnų neišskleis,

VpIvvo oava*«ario dygstančią sėją
Nudegino kai ros, nurinko varnai.
Sausi rytų vėjai dirvonus akėja, 
Apnuoginti liūdi laikų akmenak

Pirmas Pasimatymas
Apie 40 mergaičių ir vaikinų susirinko sekmadienio po

pietę susipažinti su iš Š. Amerikos atvykusiomis iiet. tautinių 
šokiu mokytojomis panelėmis Estera Beudžiūte ir Gema Krei 
vėnaite. Tai tikrai graži pradžia, kad tik mūsų jaunimėlis 
toliau nepavargtų, o ištvertų iki galo! O tas gražusis galas 
bus po mėnesi». Tuo tarpu penkias dienas per savaitę (pra
dedant antradieniu spalio 3 d.) šokių pamokos vyks tokia 
tvarka: 17 valandą mokyklų vaikams, o 2o valandą suaugu
siam jaunimui, Zelinos Jaunimo Namuose.

Trūksta vaikinui
Daugumas mūsų šokių yra šokami poromis vaikinų ir 

mergaičių. Sekmadienį atėjo žymiai daugiau mergaič ų negu 
vaikinų. Tėveliai, priminkite savo sūnums gerą progą pami
klinti savo kojas, pasilavinti, kaip gražiai šokti ir praleisti 
linksmai laiką mielo ir gražaus mūsų jaunimo kompanijoje! 
Ir pačios mergaitės turėtų pasistengti surasti vaikinų ir atsi
vesti savo šokių partneri. Nuo Jūsų pačių sumanumo bei uo
lumo priklausys, kokių vaisių neš šitie nepaprasti mūsų šo
kių kursai!

Susipažinkite
ML redaktorius užklupo 

viešnias ir išgavo šiek tiek 
inišormacijų apie jas pačias ir 
darbą. Kuklios mergaitės, tei
sinosi neturinčios nL ko ypa
tingo pasakyti, nesančios ko
kios didelės įžymybės ir ne
turinčios kuo pasigirti. Bet 
besišnekant štai kas paaiš
kėjo:

Plė GEMA KREIVÉNAITÉ 
gyvena Amerika ja CHESTER. 
PA mieste, apie 24 klm. nuo 
Filadelfijos. Yra baigusi ma
dų planavimo piešimo kolegi
ją, bet dirba viename didžiiu 
šių Amerikos bankų «First 
Pensylvania».

Lietuviškajame gyvenime ji 
priklausė Filadelfijos Bendruo 
menės chorui, ir dr. Vinco 
Krėvės lietuvių mokykloje 
mokina vaiku darželio <-tu- 
deams». Mokina, viski; ir žais 
ti, ir dainuot, ir šokti, ir akai 
tyt.i, Ji yra ir Bendruomenės 
valdybos narė. Ne per seniai 
lankė lietuvių tautinių šokių 
kursus Dainavos stovykloje.

Plė. ESTERA bENDŽIUTĖ 
gyvena Filadelfijoje, Pa. Bai
gusi biznio kolegiją. Darbe 
yra egzekutyvė sekretorė di
delės įmonių tvarkymui pata
rimų firmos. Ir plė. Estera 
dalyvauja Filadelfijos lietuvių 
veikloje, Yra Bendruomenės 
valdybos narė, o lietuvių V. 
Krėvės mokykloje mokina 
jaunimą tautinius šokius. Ke
letą metų dainavo Bendruo
menės chore, tik dėl darbo 
Šiuo metu nebegali dalyvauti.

Abi mielosios viešnios pen- 
• kias dienas pęr savaitę pa- 

švęs mūsų jaun mui. o porą 
dienų nori turėti sau. Juk 
tai jų atostogos. Nori susipa
žinti su Brazilija. Manau, jog 
mū ų jaunimas bus svetingas 
ir sugebės parodyti jums, ką 
S, Paulis ir Santos bei jų 
apylinkės turi įdomiausio.
IĮ—I» 
iiaMmii

Registruokitės!
Tegu iki sausio mėnesio 

yra da1* trejetas mėnesių, bet 
jau laikas jaunimui registruo
tis į Pietų Amerikos lietuvių 
jaunimo stovyklą! Ton stovy- 
klon žadėjo atvykti gražus 
būrys jaunimo iš Argentinos, 
Urugvajaus, vienas kitas jau
nuolis bus ir iš Šiaurės Ame
rikos, gal ir iš Kanados. San- 
pauliškio lietuviško jaunimo 
galėtų ir turėtų būti daugiau
sia. Kokia tai auksinė proga 
mūsų jaunimui praleisti drau
ge savaitėlę laiko linksmoje 
draugystėje užmegzti plates
nes pažintis, susigyventi. Nie 
kas kitas taip nesuartina mū
sų jaunimo, kaip stovyklos. 
Todėl tėveliai, nepagailėkite 
reikalingų kruzeirų, o pats 
jaunime nepraleisk gražios 
progos pabendrauti ir sma
giai paatostogauti J Registruo
tis Zelinos klebonijoje, «Mū
sų Lietuvos redakcijoje Mo
koje, Tel. 92-2263.

Ir *u, mano gimtas žaliuojantis kaime,
, Skambėjęs dainų šimtastygiais aidais, 

Keliesi su rūpesčiu, guodiesi su baime 
Kaip įnamis tėviškės klon ais bastais.

Žiauri ir pikta raudonspalvė liepsna 
Išdegino tavo laukus ir gėlynus, 
Ir moteris vaško žvake nešina 
Nelauktai aplaako gentis ir kaimynus.

Mūs dienos kaip tankios kalėjimų grotos - 
Ir laisvės aušra jam negreitai nušvis.
Nebylios kalėjimų sienos rasotos...
O, Viešpatie, kokia klaiki ta buitis!...
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AR VISKAS TVARKOJ SU MOTINOM?
STASYS YLA

Mergaičių brendimas ypa
tingai skirtingas. Jis turi sa
vo auJmo laipsnius ir kiek
vienam laipsniui skirtingas ei 
gesio normas. MEJ. G,AITÊ 
TARP 11 IR 15 METŲ DAR 
TIK SVAJOJA VIENATVĖJE. 
Ji mokosi, daug skaito, pra
leidžia laiką daugiau moky
kloje, name ir su draugėmis. 
Tai yra SLYPINČIOS JAU
NYSTĖS META1, DAK SVETI
MI MEILĖS DRAMAI AR SEK 
SINIAM INTERESUI. Taip 
normaliai bręsta mergaitės in 
dividualybė. laip pamažu iš
siskleidžia kaip žiedas visas 
sveikas jos grožis.

Bet Amerikoje (ar ir Bra
zilijoj? Red.) mergaitė pirma 
laiko varoma iš proto, — ra
šo minėta autorė. Ji stumte 
stumiama pirmyn, kaip spor
to treneriai stumia savuosius 
favoritus. Motinos perka joms 
ypatingus muilus, veda į gro
žio salonus sudėti ‘pusmeti
nę», įtaiso mankštos priemo
nes, vartoja masažus, kad tik 
mergaitė «įgytų reikiamas 
formas ir simetrijas.»

Autorė stebisi, kaip MOTI
NOS NESIRŪPINA KETURIO
LIKMETĖS VIDUMI, O TIK 
IŠVAIZDA IR IŠORE. Jei «si
metrijos» nepavyksta išlygin

ti, tai motinos tempia savo 
mergaites pas gydytojus ir 
psichiatrus. Dvylikmetė turin
ti jau būti «panelė». Jei ji 
dar nėra tokia, turbūt su ją 
yra kas nors netvarkoj. Iš 
tikro, pastebi autorė, netvar
koj yra su pačiom motinom. 
Jos nori iš savo vaikų pada
ryti stereotipiškas lėles.

(Iš «Moderni mergaitė»)
lt—iii 
■(■■■■iii

Lietuvos Krikštas
, SIMAS SUŽ'EDĖLIS

Krikštijant žmones, buvo 
statomos ir bažny ios. Pama
žu jos kilo visuose didesniu© 
se Aukštaičių miesteliuose, o 
pirmiausia — Vilniuje. Čia 
jau iš senesnių laikų buvu
sios trys bažnyčios: Šv. Mi
kalojaus, Šv. Petro ir Šv. Mer 
gėlės Marijos Dangun ėmi
mo. Dabar buvo padėti pama
tai Vilniaus katedrai, į'o pas
kui uar dviems Dievo na
mams. Vilniaus katedra buvo 
pastatyta Šventaragio slėny
je, Neries ir Vilnelės santa
ke, kur lietuviai iki tol kū
rendavę šventąją ugnį. Pasa
kojama, kad šios katedros 
aukuras buvęs pastatytas ant 
pačios ugniavietės; tatai tu

1967 m. spalio 6 '**

rėję reikšti, jog senas lietu
vių tikėjimas pakeičiamas 
nauju. Dar ir šiandien už di
džiojo Vilniaus katedros alto
riaus rūsyje esą to seno lietu 
vių aukuro likučių. Tačiau 
dabartinė katedra yra pasta
tyta naujais laikais. Pirmoji, 
Jogailos statytoji, sudegė po 
22 metų, o antroji, Vytauto
- po pimantro šimto metų. 
Ji buvo vadinama Vytauto 
katedra — taip pat, kaip Kati 
ne yra «Vytauto bažnyčia».
— Pirmosios katedros yra iš
likęs tiktai vienas altoriaus 
kryžius, kuris dabar nešioja
mas per Velykų švenčių pro
cesijas. Jis byloja mums apie 
lietuvių tautos atsikėlimą nau 
jam krikščioniškam gyveni
mui.

PARAPIJOS

Prie pastatytų bažnyčių su
sidarė parapijos, buvo įkurta 
ir Vilniaus vyskupija (1388 
m.) Pirmuoju jos vyskupu po
piežius paskyrė pranc šioną 
Andrių Vosylių. Jis visą de
šimtį metų skleidė Aukštai
čiuose Kristaus mokslą. Dar
bas buvo sinkus, nes daugu
mas lietuvių gyveno senu ti
kėjimu ir nenorėjo krikštytis. 
Tiktai pamažu krikščionių di 
dėjo, o šventuosius lietuvių 
miškus, žinynus ir senų die
vų aukurus keitė bažnyčios 
ir vienuolynai. Tačiau Žemai
čių alkuose ilgai dar liepsno
jo amžinosios ugnys ir smil
ko aukos galingam Perkūnui. 
Kryžeivių užpuldinėjimai ne
leido tenai tuojau paskleisti 
Kristaus šviesos. Birutės že
mė sulaukė jos tik 25 metų 
vėliau, kai Vytautas buvo ga
lutinai nuveikęs kryžiuočius-

PASUK SAVO 
GALVELE

ŽĄSYS IR AVYS

Uždavinys Nr. 12

Laukuose ganėsi žąsys ir 
avys. Paklaustas, kiek yra 
avių ir kiek žąsų, šeiminin
kas atsakė:

— Patys suskaičiuokit, a,i 
galiu tik pasakyti, jog gano
si 40 galvų ir 1)0 kojų.

Kiek buvo žąsų ir kiek 
avių?

(2 taškai)

LINKSMAS VOKIETUKAS

Uždavinys Nr. 13

Linksmas vokietukas atėjo 
į smuklę, pasiskolino iš smu
klininko tiek pinigų, kiek jis 
pats atsinešė, paskui 4 kitus 
pragėrė ir iš ten nuėjo į an
trą smuklę. Čia taip pat pa
siskolino tiek pinigų, kiek at
sinešė, 4 litus pragėrė ir išė
jo.. Taip pat jis padarė tre
čioje ir net ketvirtoje smu
klėje. Kada išėjo iš ketvir
tos smuklės, pasirodė, kad 
pinigų nė cento nebeliko.

Kiek pinigų jis turėjo atei
damas į pirmąją smuklę?

(2 taškai V

ATSAKYMAI; Nr. 10. Mote
ris atvežė turgun 7 viščiu- 

(pa baiga 5 pusi.)

4
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São Paulo miesto vaizdas.

Kipą ir atšovė:
— Deja, gaila, kad aš ne

galiu atsidėkoti panašiu kom-: 
plimentu.

Markas Tvenas nusijuokė 
ir tarė:

— O jūs pasielkite taip, 
kaip aš; pameluokite,

& LAIKAS IŠSISKIRTI

Teisėjas klausia nuteistą 
mirti nusikaltėlį:

— Ar kaltinamasis turi ko
kį paskutinį pageidavimą?

— Taip.
— Kokį?
— Noriu išsiskirti su savo 

žmona.

TĖVAI JĖZUITAI: Rua li
tuania, 67, Mooka — Tek 
92-2263

LIETUVIŲ SĄJUNGA BRA
ZILIJOJ — Pirmininkas p 
Aleksandras Bumblis, Rm 
Gen. Fonseoa Teles, 606 
Tel. 8-6423.

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

LIETUVIŲ KALBOS 
PAMOKOS S. PAULY:

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

(pabaiga iš 4 pusi.)

kus. Pirmoji pirkėja nupirko 
pusę visų viščiukų, t y. tris 
su puse ir dar pusę vieno 
viščiuko, arba viso 4 viščiu
kus. Liko 3. Antroji pirkėja 
paėmė pusę likusių viščiukų, 
t. y, pusantro viščiuko ir dar 
pusę vieno viščiuko, arba vi
so 2 viščiuku. Liko tik vie
nas. Trečioji pirkėja paėmė 
pusę likusių viščiukų, t y. pu 
sę viščiuko, ir dar pusę, ar
ba viso 1 viščiuką. Taigi viš
čiukų ir nebeliko. (Šį uždavi
nį sprendžiant reikia pradėti 
nuo galo, kaip ir «Žmogus ir 
čigonas»).

Nr. 11. Žmogelis pradžioje 
turėjo 35 centus. Pirmą kar 
tą perėjus per tiltą pasidarė 
dvigubai daugiau, t. y. 70 cen 
tų. Atidavė čigonui 40 cen
tų, jam liko 3<. Antrą karią 
perėjus perėjus per tiltą pasį 
darė 60 centų, atidavė čigo
nui 40 centų, liko žmogeliui

tik 20 centų. Su š ais pini
gais perėjus per tiltą pasida
rė 40 centų. Tuos atidavus 
čigonui, pačiam nieko nebeli
ko, Ir čia rėikėjo pradėjo 
spręsti uždavinį nuo galo, 
kaip perėjo tiltą paskutinį 
kartą ir kai atidavus čigonui 
40 centų nieko nebeliko pa
čiam žmogeliui.

— Aš jį mokau, pone teisė
jau, bet jis kiekvieną kartą 
leidžiasi sugaunamas.

NESUSIPRATIMAS

iibmemii 
tirrtaaggiii

MOOCA, Rua Lituania, 67 
šeštadieniais 14 vai.

LIETUVIAMS PAMALDOS
LAIKOMOS

Orintaite, duok mums ranką 
(Labo ryto nepakanka) 
Ir nežemink to žaidimo — 
Mielo rankos paspaudimo,

Balys Pavabalys

/‘čia

BLOGAS MOKINYS

Vyras mėgdavo išgerti. 
Žmona jį nuvedė į kino fil
mą, skirtą kovai prieš alko
holizmą. Išėjęs iš kino, vyras 
sako žmonai:^

— Taip, su šituo vieną Kar 
tą reikia baigti visiems lai
kams.

— Ar su 
mielasis?

— Ne. Su 
kiną.

Ir auksinis plaktukas ne vi
sas duris pralaužia, ne visas 
sienas pramuša.

ĮSIDĖMĖTINI ADRESAI v

LIETUVOS ATSTOVYBES 
URUGUAY, MONTEVIDEO;

IIH—Įj!

degtine, mano

vaikščiojimu į

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

Nepilnamečiu teisme teisė
jas bara paauglio ievą.

— Kaip jums ne gėda. Jū
sų sūnus jau trečią kartą pa
kliūva j teismą. Jūs gi turite 
savo sūnų auklėti ir mokyti, 
kaip jis turi elgtis.

RE KTTŲ ATS LYGINTI

Viename pokylyje Markas 
Tvenas už parankės vedė 
kažkokią damą. Rašytojas bu
vo gerai nusiteikęs ir tarė:

Kokia jūs žavi!
Išdidžioji dama timptelėjo

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

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

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

Mooca r. Lituania, 67 Liet® 
vių Namų koplyčioje:

Sekmadieniais ir šventadif 
niais 8 00 ir 17,00 vai. Darbi 
dienomis 7 ir 7.30 vai, arbfc 
atskirai susitarus dėl laikoj 
kai turimos metinės ar 7 d 
mišios;

Išpažintys čia klausomo» 
kasdieną prieš mišias,

'-’iruią mėnesio sekmadienį 
■arque das Nações 10 vali

Casa Verde, 17,15 vai;
Antrą :

Jaçana klierikų kopi. 8.15 vai.
Bom Retire 10 vai;
Utinga 18 00 vai.,

B RAŽU i JO" LIET!> V |Ų Žiniai

Lietuvos diplomatijos šefas p M Lozoraitis prane 
ša, kad mirus įgaliotam mimsteriui Dr. Frikui N.ejeriui, 
Brazilijos lietuviams konsulatinius patarnavimus (pasai, 

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

Legacion de Lituania 
Ciudad de Paris 5836 
Montevideo, Uruguay

PIGI IR GERA KOKYBĖ!

Česlovas Jakiunas

Trečią:
Agua Rasa 8,15 vai;j 
Moinho Velho 11 vai., 
Lapa 16 vai.,

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

KIRPIMO IR SIUVIMO MOKYKLA

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

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

Tautiečiams didelė nuolaida.

RIO DE JANEIRO

‘Lietuvių radio valandėle 
«A voz da Lituania» yra tran* 
liuojama KETVIRTADIENIAI? 
18 vai. 40 min.

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

Paruošia siuvimo ir kirpimo mokytojas 
valdiškiems egzaminams (habilitação) 

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

Pamokos vyksta vakarais
- Užsirašyti pas mokyklos direktorę Sofiją Misiukaitę - 

-------Rua da Graça, 381 — casa 6 — Bom Retiro --------  

Didelis pasirinkimas medžiagų ir skoningas] 
pasiuvimas, LAURO SANDRON vyriškų rūbųj

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

SKAITYKITE IR

PLATINKITE V H, 

NINTELI PIETŲ AMERIKOS 

SAVAITRAŠTI «MŪSŲ 

LIETUVA».

ã VIENINTELIAI ATSTOVAI GARSIOJO VANDENS LINDOYA

Metalúrgica ARPRA LIDA.
METALÚRGICA — FABRICAÇÃO DE PEÇAS 

PARA ĄUTOM0VEIS
ESTAMPOS, PEÇAS ESTAMPADAS E FERRAMENTAS

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

Caixa Postal 371 — São Paulo

ft IPMAOÍ C AREI f EI
Lindoya vanduo yra sduai žinomas gėrimas 
Kurio puikų veiK*me į žmogaus sveikatą jau 
visi yra vienbalsiai pripažinę. Pabandykite, 
sitikinkite ir visados naudokite!

Rua» Dino Bueno, 795 a 835 
Telefones: J51-4019 e 51-2223

Caixa Postai 3967
» «3 SS » *3 5R « ® 5

S

y >TOHTE .005 JESUÍTAS *

A O PAULO
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f Spalio 8 dieną, 4 valandą 
po pietų, Seselių Pranciškie- 
čių gimnazijos salėje yra ren 
giama Vaikų Šventė.
i Žilvičiai kviečia visus da 
iyvauti.
I Programa:
: 10 vai. ryto — Šventos 
Mišios.

16 vai. — Meninė Pro
grama.
i įėjimas laisvas.

Vila Zelinoj jaunučių cho
ro pamokos būna šeštadie
niais trečią valandą po piet. 
Dainavimo moko muzikos mė 
kytoja L. Šukytė. Po dainų 
būna lietuvių kalbos ir tauti
nių šokių pamokos. Moko L. 
Aleknavičiūtė.
Įtl—ll

T. Leonas Zaremba trečia
dienio vakare (spalio 4 d.) iš- 
sk ido Čikagon iš Viracopos 
aerodromo. Grįš į S. Paulį 
àpie'spalio 20 d..

samana ii

į <Aušros> chorą įsijungė 
p. Šlepetienė, Elena Šimony
tė, J. Čiuviaskas, Jonas Diui- 
ša. Kas daugiau? Prašome!

ENA PREKYBA JAUNOSE 
RANKOSE

I.

Mokos gyventojas Rikardas 
Braslmskas atidarė maisto 
krautuvę Zelinoje, kur seniau 
buvo Salsicharia São Francis
co, rua Quarena, 37.
t. Krautuvė nepaprastai švari, 
tun įvairių rūkytų mėsų, deš 

DR. ANT ONIO SIAULYS
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 
Mooca, Fone 92 3991

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

DR; JONAS N1CIPORCIUKAS
Cirurgião Dentista

p/ Universidade de São Paulo 
RAIOS X .

Consultorio: Rua CapT Pacheco “Chaves, 1206; lo andar, 
Apto2, Vila Prudente, Tel. 63-5352

rų (Blumenau!), gerų silkių 
sūrių, duonos, pieno, sriuboms 
virti Maggi, Knorr, makaro
nų, vynų, likerių, konjakų. 
O koks įvairus ir turtingas 
saldainių skyrius! Na ir patar 
navimas pirmos rūšies. Rlkar 
das visus priima maloniai 
šypsodamas.

Verta paremti jauną preky
bininką, eilę metų dainavusį 
Bondruomenės chore, šokusį 
tautinius lokius, vaidinusi see 
noje. Ypač jaunimas turėtų 
atsiminti jo krautuvę ir remti 
savo jauną draugą!

Geros sėkmės Rikardai!
Koresp,

m—n

AUKOS «MŪSŲ LIETUVAI

Spaudos baliaus metu di
desnes aukas įteikė: A.Vinkš 
naitis 20,00 ncr.; po 10,00 ncr.: 
pp. Verbickas, Aiiš .nekas, fa 
kiūnas, Žarkauskas, Čiuvins- 
kaį. E. Šimonytė. Po 5,00 ncr.; 
pp. Galvão, Narušiai, Kutkai, 
J. Dimši, Jenčius, J, Gavė- 
na-», Vosylienė, ^amoliūnas, 
Neteionie, Petraiti?, Kubiliū
nas, Bačelis, Bratkauskas, 
Bratkauskienė, Steponaitis, 
Meška .skas, Tatarūnae, Geny 
Paringie, Lanbardi, Magyla, 
Baltrūnas, Bagdžius, Ma elni
ui-, j urgutis, St. Raiickas ir 
daugelis po 1,00 ncr. Suauko
jo viso 250,00 ncr.

Laikraščio Administracija 
visiems aukotojuos labai dė
koja. 
ti——n ŪMOMlii 

«M. L.» PRENUMERATORIAI

M. Paleckis 20,00 ncr.
Po lG,0u c .: A. Penkevi- 

čiūtė, H. Klimas, J. Budrevi- 
čiue, K. Juknevičius.

-o 7,00 ncr.: J. Ivanauskas, 
B. Vasiliauskas, C. Alberto de 
Souza, . . Talalis, V. Čiurle- 
vičius, Antanas Navickas, Pe
tras Str.igis.

PIKNIKAS

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

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

Izabelė Seliokienė

LKMDrjos pirmininkė

MIRĖ

Rugpjūčio 29 d. Vila Baruel 
mirė Antanas Verbickas, su
laukęs 58 metų amžiaus ir 
palaidotas Santo Amaro kapi
nėse. Paliko liūdesy žmoną 
Oną, sūnus Sergijų ir Alfre. 
dą, seseris Oną ir Eleną. Ki
lęs iš Nemaniūnų, Alytaus 
apskrities.

TRUMPAI

Pavergtos Tautos
Jau keturiolikti metai kaip 

prasidedant Jungtinių Tautų 
būstinėj New Yorke naujai 
metinei sesijai, kitame tos pa 
čios aikštės šone (Carnegie 
Endowment salėse) praside
da ir Paverg ųjų Europos Tau 
tų Seimo sesija. Rugsėjo 19 
d. čia įvyko du PET Seimo 
XIV sesijos pradiniai posė
džiai. Skaičiuojant nuo pra
džios, tai buvo 127-ias ir 
12^-tas šio Seimo posėdžiai).
II—II

Kalba daug, o netvarko
Abiejose aikštės pusėse dau 

giaubia kalbėta, nors ir ne 
apie tu s pačius, bet ir apie 
panaš ai nenaujus ir vis dar 
nesutvarkytus reikalus.

Pavergtųjų Europos Tautų 
Seimas vėl pakartojo pa eiš- 
kimą, kurio neatvangus kar
tojimas, iš tiesų, ir yra esmi
nė šio Seimo paskirtis.

1) Jungtinių Tautų posėdžiu© 
se šiuo metu dalyvaujančių 
Albanijos, Bulgarijos, Čekos
lovakijos, Lenkijos, Rumuni
jos ir Vengrijos delegatų įga
liojimai turi būti atmesti, 
kaip du ti neteisėtų, nerepre 
zentacinių vyriausybių;

2) Sovietų Sąjungos delega
cijai turi būti įsakmiai užgin
čyta ir nepripažinta teisė kai 
bėti bei veikti Lietuvos, Lat
vijos ir Estijos vardu.

Bulgarai - pirmininkau
ja pavergtiems

4 Pavergtųjų Europos Tau
tų Seimo pirmininku XIV-tai 
sesijai išrinktas dr. Georg M. 
Dimitrov bulgarų delegacijos 

Comercio e Industria de Guarda Chuvas 
VICENTE VICTOR BANYS

Rua Coelho Barrada», 104, V. Zelina
< Vendas por atacado e a varejo.

pirmininkas. Vicepirmininku 
— Vasil Germenji, albanų de 
legacijos pirmininkas. Gene
raliniu sekretorium išrinktas 
Feliks Gadomski, lenkas, anka 
čiau buvęs gen. sekretoriaus 
pavaduotojo pareigose, pasta
ruoju laiku ėjęs gen. sekreto
riaus pareigas.

Lietuvius ^atstovauja
+ Lietuvių delegacija PET 

Seime šiai sesijai pateikta ir 
priimta tokia: Juozas Audė
nas, Valteris banalus, Bro
nius Bieliukas, Mar ynas Bra
kes, Juozas Brazaitis, Petras 
Karvelis, Vincas Maciūnas, 
Bronius Nemickas, Jonas Pu- 
zioas, V ’clovas Sidzikauskas 
(oelegacijos pirmininkas), Jac 
kus donda, franas Vainaus
kas, Vytautas Vaitiekūnas, Juo 
zas Vilčinskas.

4 PE C Seimu Generalinia
me Komitete XIV t-esijos me 
tu nuo lietuvių deiegecijos 
dalyvaus delegacijos pi-mi
niotas V. Sidzikauskas. Joan 
trioinkas šiose pareigose — 
V. Vaitiekūnas.
n—bu 
UBBMÍiI

Naujas Lietuvos 
Konsulas

4 Anicetas Simutis pakel
tas į generalinio koosu>o laips 
n| ir, Lietuvos atstovas VVa. 
shingtone J. Kajeckas įteikė 
1967 m. rugsėjo ii d. jam ati 
tinkamą JAV Valstybės De
partamento pripažinimą.

A. Simutis Lietuvos Užsie
nių Reikalų Ministerijos tar
nybon įstojo 1931 me ais, o 
Lietuvos Geoeiahniame Kon
sulate New Yurke dirba nuo 
1936 metų. <’radžioje konsu
lato sekretorius, nuo 1939 m. 
— konsularinis atiaehė, 27 
metus bucu šioje išlikusioje 
Lietuvos valstybinėje įstaigo
je su atsakomybe bei inicia
tyva, kuriai apibūdinti šiose 
ypatingose aplinkybėse tarny 
biniai laipsniai turi teorinės 
reikšmės. JAV lietuviams ypač 
naujai ateivijai Lietuvis ge
neralinis konsulatas New Yor 
ke ir Anicetas Simutis jau se 
niai yra vienas ir tas pats da
lykas. Amerikiečių — gapie 
Lietuvą pasidominčių politikos 
mokslininkų tarpe ligi šiai 
dienai tebėra populiarus A. 
Simučio veikalas <The Eco
nomic Reconstruction of Li
thuania after 1918», kurį jis

(pabaiga iš I pusi.)

Ne ginklai nulems
Tikrąjį ir esminį karą priėš 

komunistams nulems ne gin
klas, bet naujoji Pietų Vietna 
mo valdžia, išrinkta demokra
tiniu būdu. Tos valdžios pre
zidentas yra katalikas, gene
rolas Nguyen Van Thieu Keis 
tu sutapimu per paskutiniuo
sius rinkimus j Pietų Vietna
mo senatą buvo išrinkti 10 
veiklių ir energingų katalikų. 
Jei jie pašvęs savo energiją 
soc aliukam Bažnyčios moks
lui taip, kaip rinkimams, ir 
pasiūlys būtinų reformų, Pie
tų Vietnamo valdžia atsistos 
ant tvirtų kojų ir įgys liau
dies pasitikėjimą. Pietų Viet
namo gyventojai nehepasiti- 
ki žodžiais ir pažadais, o lau 
kia socialinių rezultatų, že
mės reformos, valiutos stabi- 
liza ijos, pastovių kainų, mo
kyklų ir pan. Tos pačios nuo 
menės yra ir JAV preziden
tas. Nors j’s iki šiol neprasi
tarė apie naują P. Vietnamo 
valdžią, bet jau davė supras
ti. kad svarbiausias jos užda
vinys yra žemės reforma. Kol 
ūkininkas ir darbininkas ne
galės pilnai džiaugtis savo 
darbo vaisiais, tol nė viena
me krašte nebus tikros tai
kos.

Paskutiniej Pietų Vietnamo 
rinkimai parodė, kad liaudis 
nepasitiki komunistais. Nepal 
sant grąsinimo ir teroro, nuo 
kurio prieš rinkimus nukentė 
jo apie 1.000 vietnamiškių, 
83% gyventojų dalyvavo rin
kimuose ir sudėjo savo viltį 
į naują valdžią. Valdžios uždą 
vinys yra neapvilti tų žmo
nių, kurie nepasiduoda komu
nistams jau virš 12 metų, 
Skleisuama socialinį teisingu
mą, naujoji Pietų Vietnamo 
Valdžia gai pagreitinti karo 
e gą ir jprasminti nekaltas 
kiro aukas.

parašė rengdamasis Magistro 
laipsniui New Yorko Colum
bia un-te 1940 m. ir kurį tas 
un-tas išleido 1942 m. Ilgai
niui Simučiui buvo pripažinti 
konsulo laipsniai, bet pareigų 
krūvis kilo dėl kitko, 1964 m. 
mirė kons. Jonas Budrys, 1967 
m. V. Stašinskas. Kas buvo 
trijų ar bent dviejų atliktina 
—- likimas paliko vienam.

Dabartinis Lietuvos Gene
ralinis Konsulas New Yorke 
Anicetas Simutis gimęs 1909 
m, vasario 11 d., Tirkšliuose, 
Žemaitijoj.

(ELTA)

URGENTE VENDE-SE CASA 
em: S. Vicente 

1 terreno e/2 moradias 
preço À VISTA NCr.3 6.000,0» 
Tratar pelo Tel.: 33-2484 . oi 
Av. Paulista, 648 — entrada í 

Apto, 908;
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