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Lietuvos Kariuomenės ir Partizanu 
Minėjimas bus Mookoje Lapkričio 26 
Diena 15 vai. Nepamirškite Dalyvauti!

Plačiajame
Prezidentas Johnsonas pa

siūlė Vietnamo komunistams 
derėtis dėl taikos neitraliose 
jūrose neitralios valstybės 
laive. Vietnamiečiai, kaip ir 
visos Rytų Azijos tautos, yra 
labai jautrios «netekti savo 
veido», t.y. garbės, jei susi
tiktų ir kalbėtųsi su priešu 
jo valdomoje teritorijoje, ar 
net karo lauko zonoje. Niekas 
gi nepaskaitytų nusileidimu 
jei susitiktų neitraliame laive. 
Rašant šias eilutes dar nebu
vo žinoma, ar Vietnamo ko
munistai priims tą pa-iūlymą.
y įį 
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Vatikanas
vienas Vatikano sekretorių 

išsitarė, kad šv. Sostas galė
tų įsijungti į Jungtines Tautas 
kaip pilnateisis narys. Vati
kanas turi nors mažą terito
riją. Todėl popiežius galėtų 
būti atstovaujamas Jungtinė
se Tautose ne kaip Katalikų 
religijos galva, o kaip nepri
klausoma valstybėlė.

K >KIA TO NAUDA? Bent 
dvejopa. Jau kuris laikas kaip 

v yra labai smukęs J.T, autori- 
tetas pasaulio tautų akyse* 
Tai atsitiko dėl to, kad JT 
neįstengia išspręsti nė yieno 
rimto reikalo. Vatikano įsijun 
girnas į JT pakeltų jų presti
žą pasaulio akyse.

Antra, niekieno nenuneigia 
mas moralinis šv. Sosto auto
ritetas ir garbingumas galėtų 
palengvėle apraminti tos pa
saulines organizacijos aistrin
gas tuščias diskusijas, kurios 
dar labiau skaldo tautas ir pa 
laiko įtemptas karingas nuo
taikas.

Šv. Tėvas praėjusį sekma
dienį nepasirodė savo kamba 
rio lange vidudienį minioms 
palaiminti. Palaiminimą sutei
kė jo deleguotas sekretorius, 
kurs perskaitė žmonėms šv. 
Tėvo laiškutį.

Vatikano radijas paskelbė, 
kad popiežiaus sveikata nor
maliai taisosi, bet kad turi 
ramiai ilsėtis ir apgailestauja 
negalėdamas pats pasirodyti 
ir prabilti savo gyvu balsu.

VIETNAM. Aršūs mūšiai 
vyksta Dak To aukštumose. 
Per keletą dienų žuvo virš 
100 amerikiečių ir virš 500 
sužeista. Sako, jog komunis
tų tuo pat metu žuvę apie 
•00,

JAPONIJA. Japonijos minis 
ftris pirmininkas išskrido j

Pasaulyj
JAV pasitarti su prez. Johnso 
nu. Tai labai nepatiko kairie
siems. Studentų organizacijos 
«Zengakuru» net 3000 narių 
bandė užplūsti erodromą ir 
sukliudyti lėktuvą pakilti. Bet 
7000 policininkų demonstran
tus išvaikė. Daug policininkų 
sužeista.
n—n 
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IZRAELIS. Vis nerimstaara 
bai su žydais. Sekmadienį 
vėl šaudėsi Jordanijos bei Iz
raelio artilerijos keletą valau 
dų. Aišku, kaltę primeta vis 
kitai pusei.

Ginybos ministeris Dayan 
viešai oasakė, jog arabų-žy- 
uų santykiai (dabar esą tiek 
pat, jei ne daugiau, įtempti, 
kaip paskutinio karo išvaka
rėse, ir kad nauji mūšiai gali 
kilti bet kuriuo metu.

Izraelio atstovas Jungtinėse 
Tautose pasakė, jog žydai ne 
sutiks derėtis su arabais per 
jokius junginių 'autų tarpi
ninkus. Pasitarimai ir taikos 
sutartis turi būti tiesioginiai, 
akis į akį, pačių arabų su žy
dais.

Jordanija
Karalius Hussein jau kalba 

kad arabai turėtų pripažinti 
Izraeliui pilnos valstybės tei
ses egzistuoti, ir pasižadėti

TIKRASIS DABARTINĖS LIETUVOS VEIDAS

įgriso gyventi su kauke
Čia pateikiame «Tėviškės Žiburių» bendrais bruožais so 

vietinės Lietuvos ekonominio ir kultūrinio gyvenimo aprašy
mą, kurį paruošė neseniai iš Lietuvos atvykęs asmuo, Jis 
yra pergyvenęs Lietuves sovietizaciją, gyvenęs kolchozuose 
ir miestuose, gerai pažįsta dabartinę Lietuvą. Tai autentiš
kas liudijimas. Red.

«Šalis ta Lietuva vadinas 
bet tu neilgai ten buvai.» 

Atvykęs iš mažutės Lietu
vos į didžiulę Kanados žemQ’ 
kiekvienas lietuvis patiria 

RINKIMAI BRAZILIJOS KRAŠTO LIETUVIU 
BENDRUOMENĖS TARYBON

Paskutiniame posėdyje lapkričio 5 d. Bendruome
nės organizacinis komitetas nutarė Tarybos rinkimus 
pravesti sekmadienį, gruodžio 10 dieną šiose vietose:

1. Zelinoje Jaunimo Namuose.
2. V. Anastacio Dr. J. Basanavičiaus mokykloje.
3. Mooca, Dr. V. Kudirkos mokykloje,
4. Miesto centre, Pr. Clovis Bevilaqua, 131, antra

me aukšte, Jaragua mokyklos kambaryje.

jos nepulti. Tai nepatiko Si
rijos ir kitiems arabams, ku
rie vis dar neįstengia suvirš
kinti savo puikybės ir pradė
ti kalbėtis su Izraeliu.
imiMWMII 
UKMlii

—ja .v.~~
Per keletą valandų Š. Ame 

rika pasiekė naujų didelių lai 
mėjimų erdvėse. Ji paleido 
erdvėlaivį «Apollo 4» kurį iš
metė į erdves rakieta «Satur
nas 5», Tą pačią dieną švel
niai mėnulin nusileidęs Surve 
yor pradėjo fotografuoti iki 
šiol nepasiektas mėnulio da
lis ir siųsti nuotraukas žemei. 
Po tų pasisekimų, pranašauja 
kad amerikiečiai mokslininkai 
išlips Mėnulyje dar prieš 1970 
met s.

Š. Amerika turi tik 6% vi
sos žemės gyventojų. Bet ji 
pagamina daugiau įvairiausių 
prekii., negu visi komunistų 
kraštai drauge. Ji pagamina 
net 42 procentus visų laisvo
jo pasaulio traminių. Tas, ži
noma, suaeiia kituose kraš
tuose nemaža pavydo, ir pik
tumo, ir baimės Nuo 1961 iki 
1967 metų Amerika davė 9 mi 
lijonus naujii da,bų savo žmo 
nėms. Tikrų vargšų Ameriko
je liko labai maža. Net ir ma
žiausiai uždirbantieji per me
tus gauna virš 3000 dolerių 
pajamų. Nedarbingiems, ligo
niams yra visokių pašalpų, 
pensijų ir apdraudų.

daug nelauktų ir neišdildomų 
įspūdžių. Kiekviena šalis tu
ri savo tradicijas, savą kultū
rą. Visa tai atvykėliui keista 
arba jis pats keistas vieti
niams gyventojams. Nors Lie-

atlyginimas yra 50 rb. į mė
nesį. Vienam asmeniui prasi
maitinti reikia 1,5 rb. dienai 
Jeigu žmogus uždirba tik 50 
rb., o maistui išleidžia 45 rb, 
tai likutį turi apmokėti už bu 
tą, apranga ir kt. Yra žmonių 
kurie uždirba 108 ir daugiau 
rb. Gerai gyvena gydytojai 
ir mokytojai. Jie gauna iki 
200 rb. Provincijose medici
nos personalas ir mokytojai 
yra aprūpinami butu. Nors 
gydymas nemokamas, tačiau 
lietuviai sako, kad «sauso 
nieks neklauso». Todėl už gy
dymą daugiau ar mažiau mo
ka, žinant tik gydytojui ir pa 
cientui. Valdžia už kyšininka
vimą baustų ibi puses bet tai 
vyksta už užtiarų durų...

Trūksta butu
Didelis butų trūkumas jau 

čiamas miestuo e, nes, nega
lėdami pragyventi kaimuose, 
žmonės veržiasi į miestus. To 
kie benamiai pasidaro’palapi
nes ir gyvena gatvėse. Val
dišką butą, kuris i yra pigus, 
gali gauti išgyvenęs mieste 5 
metus. Didesniuose miestuose 
įvedė griežtą gyventojų regis 
tracijos kontrolę. vz. atva
žiavęs į Vilnių negali įsiregis 
truoti be vykdomojo komite
to žinios. Vykdomojo komite
to posėdyje yra svarstomos 
jo atvykimo į miestą priežas
tys. Iš kolūkių jaunimas mo
kytis išleidžiamas, o jeigu jau 
nuolis sugalvojo važiuoti i 
miestą ne mokytis, bet dirb
ti, jo neišleidžia, i eigų kol
ūkis per pažintis ir išleidžia, 
tai vykdomasis komitetas už
deda savo veto, nes kaimuo
se trūksta darbo jėgos.

Kooperacinė statyba
Miestuose butų klausimas 

palengvėjo įvedus kooperaci- 
nę statybą. Pvz. kokia nors 
įstaiga organizuoja — susira
šo 100 ar 50 žmonių ir jie nū 
taria statyti vieną namą ir da 
linasi, butais pagal šeimos dy
dį. Vienam žmogui leidžiama 
statyti vieno kambario butą, 
dviem - dviejų, trim — trijų 
kambarių. Daugiau kaip 4 kam 
barių butų jkol kas nestato. 
Šia statyba pradžioje žmonės 
labai nepasitikėjo, sakė greit 
sugriūsią tie iš blokų namai, 
valdžia atimsianti ir pan. Bet 
dabar visi noriai statosi ir 
yra užsirašiusių net trejų me
tų laikotarpiui. Už 1 kv. me
trą naudojamo ploto reikia 
mokėti vidutiniškai 100 rb. Pu 
sę sumos reikia sumokėti sta
tant namą, o kita pusė išdės
toma išsimokėjimui per 15 
metų iš 0,5%. Lietuviai, ku
rie turi gimines Lietuvoje ir 
nori jiems padėti, taip pat ga 
Ii užsakyti kooperacinį’ butą. 
Šiai butų statybai teikiama 
-pirmenybė. _>*•

tavoje dabar žmonės irgi ne
blogai gyvena, bet čia atvy
kėlį tstebina Kanados šalies 
turtingumas ir kartu toks žmo 
nių paprastumas.

Po karo buvo sunku
Pokarinis ekonominis gyve-, 

nimas Lietuvoje buvo sunkus. 
Trūko visko: maisto, drabu
žių ir t.t. Visur būdavo eilės, 
maistas normuotas. Jeigu sto
vi duonos eilėj, tai gauni tik 
vieną kepaliuką, jei nori ki
to, vėl stok į didžiulę eilę. Ir 
taip žmonės, turėdami gausias 
šeimas, stovėdavo per naktis 
duonos eilėj, kol gaudavo ke 
lis kepaliukus. Duonos klau- 
Eimą sunku suprasti lietuviui, 
gyvenančiam Kanadoj, nes 
čia jos iš viso mažai naudo
ja: Lietuvoj duona sudaro vi
so maisto pagrindą. Ir prieš 
trejus metus išnyko duonos 
eilės. Dabar duonos pristato
ma pakankamai.

Kolūkiai kasmet sėja ru
gius ir kviečius, bet miltų 
krautuvėse ir šiandien nėra. 
Jie duodami tik didžiųjų šven 
čių proga k'ekvienam dirban 
čam po 3 kg. Už juodų 1 kg 
reikia mokėti po 26 kp., už 
baltų 1 kg. 40 kp. Sovieti
niai statymai pripažįsta tik 
dirbančiuosius, o kas nedir
ba, tas tenevalgo.

Maisto yra, bet brangus
Maisto problema tebėra opi. 

Dabar produktų yra, bet jie, 
palyginus su atlyginimas, yra 
labai brangūs. Sviesto 1 kg. 
kainuoja 3,5 rublio, gera deš
ra 3,8—4,2 rb. Yra dešrų ir 
po 1 rublį už 1 kg, bet jų ko 
kybė labai prasta. Mažai už
dirbantieji tik ją ir perka. Cuk 
rus 1 kg — 78 kapeikos, duo 
nos 1 kg — 10 k. Mėsa jau
tiena ir kiauliena 2,5 rb. Mė
sos kaina priklauso nuo rie
bumo. Riebesnė mėsa bran
gesnė. Paukštienos kg 1,8 rb. 
Vaisių ir daržovių kainos svy 
ruoja sezonais Rudenį vai
siai ir daržovės būna pigūs. 
Pvz. 1 kg. obuolių 10 kp., agur 
kų 50 kg — 3 rb. Žiemą obuo 
lių 1 kg 1-3 r.; šviežių daržo 
vių visai nebūna.

Ilgą laiką dirbančiųjų atly
ginimai buvo labai žemi. Vie
ni skurdo, kiti dirbo keliose 
pareigose, apsukresni kombi
navo. Dirbantieji fabrikuose 
buvo priversti vogti. Vargas 
ir skurdas visko išmoko. Pri
versti vogti po karo, ir šian
dien lietuviai negali to įpro
čio pamesti; kur tik gali va
gia, nors didelio reikalo ir 
nėra. Kaikurie įsismaginę kar 
tais nebežino saiko. Sovietų 
įstatymai už valstybinio turto 
grobstymą yra griežti — grę 
šia mirties bausmė.

Pakelė atlyginimus
Paskutiniu laiku atlygini

mus pakėlė. Dabar žemiausias
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Rusijos Laimėjimai
Petras Pakalnis

(tęsinys)

Afrika
Neatrodo, kad komunizmas 

turėtų ateiti jaunose Afrikos 
respublikose, nes kaip sako 
Nasseris, jose nėra nei dide
lių ponų, rei proletarų. Jos 
mielai priima Rusijos ir lais
vojo pasaulio pagalbą ir kal
ba tik apie soeializmą. Paki
busios tarp Rusijos ir Vaka
rų, jos turi daug ekonominių 
ir kultūrinių rūpesčių, o po 
LumUmbos mirties Nkrumos 
ištrėmimo nesimato Afrikoje 
nei vieno stipresnio komuniz 
mo bičiulio. Jei Afrikoj vyks
ta perversmai ar suskilimai, 
jie yra ne marksistinio, bet 
vietinio arba rasinio pobūdžio. 
Tiesa, arabų ir rusų bičiulys
tė sudarė naują politinę pade 
tį Šiaurės Afrikoje, tačiau jie 
nepakeitė ideologinės padė
ties, kuri Š. Afrikoje yra prie 
šinga bet kokiam marksizmui 
ar materializmui. Arabas, ko
kiai partijai ir bepriklausytų, 
melsdamasis atsisuka j Meką, 
o ne j Maskvą. Tik gerai su 
organizuotas sąmokslas galė
tų tą padėtį pakeisti panašiai 
kaip komunistai pakeitė 1917 
m. Rusijos revoliucijos kryptį.

Azija
Geriausią komunizmui dir

vą sudaro Azija. Iš tiesų, jau 
dabar daugiau kaip pusė Azi 
jos priklauso komunistams, 
būterat Kinija, Šiaurės Korė
ja Šiaurės Vietnamas, Kera- 
los valstybė Indijoje ir dalis 
Laos valstybės. Simpatizuojan 
čių komunistams galima sutik 
ti Tailandijoje, Indonezijoje, 
Pilipynuose ir Kambodžijoje. 
Tačiau nugalėjus ginkluotas 
komunistų gaujas Filipinuose, 
išžudžius 309.000 Indonezijoje 
ir pasipriešinus sąjunginin
kams Pietų Vietname, komu
nizmo plėtimasis buvo pristab 
dytas. Komunizmo ateitis Azi
joje priklauso nuo trijų daly
kų: nuo Kinijos ir &ov. Sąjun 
gos laikysenos, nuo vietos 

valdžių pajėgumo pašalinti so 
dalines negeroves ir nuo 
JAV noro ar nenoro toliau 
kariauti. Ginklas gali sustab
dyti komunizmo pavojų tik 
laikinai. 'Kada vietinės val
džios parodys savo darbais, 
kad joms (tikrai rūpi plačių 
masių gerovė, tuokart komu
nizmo propaganda praras sa
vo įtaką taip, kaip Europoje 
ar Japonijoje. Plačioms Azi
jos analfabetų masėms rūpi 
ne ideologija, bet kasdienė 
duona, apsigynimas nuo ligų 
ir taika. Tuo tarpu jos neturi 
nei duonos, nei vaistų, nei 
taikos. Indijai nuolatos gresia 
bado pavojus, ir ji, panašiai 
kaip Pakistanas, svyruoja tarp 
JAV ir Rusijos. Burma yra, 
palyginant, gana pasiturintis 
kraštas ir gali išlaikyti savo 
neutralumą. Tailandijoje ame
rikiečiai turi stiprias aviaci
jos bazes ir nepaleis to kraš
to iš savo įtakos. Kitos trys 
Pietų Azijos valstybės — 
Laos, Kambodžija ir Vietna
mas — sudaro didelę politinę 
Ir ekonominę problemą ir 
lengvai gali virsti ilgamečių 
kovų ir varžybų lauku. Rusai 
ir kinai, dalinai pralaimėję Ko 
rėjos karą, gali užsispirti ir 
aprūpinti ginklais sukilėlius, 
kurių ten netrūksta. Net di
džiausieji JAV optimistai pra
mato, kad joms teks ten bu
dėti net 19 ar 15 metų. Nes
varbu, kad Japonija ir For- 
moza duoda gerą ekonomi
nės pažangos pavyzdį, nes be 
raščiu masės to pavyzdžio 
nesupranta ir mielai imasi 
ginklo prieš vietos engėjus. 
Revoliucijos ugnis Pietų Azi
jos džiunglėse gali rusenti ir, 
kurstant Rusijai ar Kinijai, 
įsiliepsnoti.

Geriausiai gyvena, 
o perka svetur

Besiruošdami 50 metųrevo- 
cijos jubiliejui, Rusijos komu 
munistai užsakė Italijoje mili
joną kostiumų, o Anglijoje 7 
milijonus povų batų. Kadangi
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šįmet nereikės jiems pirkti 
kviečių kapitalistų kraštuose 
ir atliekamą pinigą galis 
skirti iki šiol labai apleistai 
namų statybai. Gal tik mažai 
kam žinomas faktas, kad 
imant vidurkį, vienas rusas 
turi mažiau gyvenamos erd
vės už JAV kalinį. Po Stali
no mirties garsioji Svetlana 
turėjo tik 4 kambarių butą, 
o jos vila už Maskvos, ka’p 
ji pati sako, buvo menkesnė 
už paprasto JAV ūkininko 
trobą. Patys rusai dažnai juo
kiasi iš savo statybos, nes po 
kelių metų nukrinta sienų ir 
lubų tinkas, persikreipia lan
gai ir durys ar sugenda vamž 
džiai.

Pakeltos algos
Norėdami pakelti jubilie

jaus nuotaiką, rusai pakėlė 
darbininkų algas, dalinai per
tvarkė mokesčių sistemą, pra 
ilgino atostogų laiką nuo 12 
iki 15 dienų ir prižadėjo per
tvarkyti mokyklų sistemą. Ta 
čiau, ką jie duoda viena ran 
ka, tą kita ranka lengvai ga
li atsiimti. Kur visos gamy
bos priemonės yra valdžios 
rankose, ten ūkininkai ir dar
bininkai yra tik samdiniai.

Pripažintina, kad neseniai 
įvestoji pramonės decentrali
zacija, pelno, konkurencijos 

Aleksas Kalinauskas
Advokatas

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

Rezidencija: Raštinė:
R. Joaquim Piza, 204 . 15 de Novembro, 244

Tel. 31-2548 4.0 -Sala 19- Tel. 37-0324
no 14,00 Iki 18,00 tai.

JAKUTIS & LAP1ENIS LIDA.
RUA COSTA BARROS, 352

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

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

ir premijų sistema gerokai 
pakeitė Rusijos ekonomiją Í 
gerą pusę, bet toji kryptis 
yra kapitalistinė, o ne komu
nistinė. Ką visas pasaulis ži
nojo nuo amžių, tą komunis
tai atrado tik prieš keletą 
metų.

Kokie yra iš tiesų komunis 
tinės Rusi os laimėjimai?

Tikrieji Rusijos laimėjimai 
nėra nei moksliniai, nei eko
nominiai ar kultūriniai, bet 
grynai politiniai. Marksizma* 
neišlaikė mokslo kritikos ir 
todėl jis nebedaro niekam įs
pūdžio. Rusijos kultūra gero
kai kenčia nuo Sovietų var
žymų ir dalinai perėjo į po
grindį. Rusijos ekonominis gy 
venimas tik tiek yra pažan
gus, kiek jis seka saikingo 
kapitalizmo pavyzdžiu. Bet 
Rusijos politika sukūrė tokią 
galingą imperiją, su kuria 
skaitosi visas pasaulis.

Negalima įrodyti, kad Leni
nui ir kitiems jo bendradar
biams nebūtų rūpėjusios sve
timos žemės. Juk jis nenorė
jo paleisti iš rankų nei Len
kijos, nei Pabaltijo valstybių 
ir bandė sukelti revoliucijas 
kaimyniniuose kraštuose. Bet 
imperialistinė komunizmo ten 
dencija išryškėjo Stalino lai
kais, kuris sudaręs nepuoli
mo sutartį su Hitle iu, tuojau
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užpuolė Suomijos kraštą. Pas 
kui jis užgrobė 3 Pabaltijo 
valstybes, Lenkijos, Čekoslo
vakijos, Rumunijos ir Japoni
jos dalį (Šakaline salą) ir ats
kyrė Mongoliją nuo Kinijos- 
Neseniai jie pradėjo vėsinti 
revoliucinį Castro įkarštį ne 
todėl, kad jiems nerūpėtų ko
munizmo propaganda, Jbet to
dėl, kad kai kurios Pietų Ame 
rikos valstybės pagrąsė ru
sams nutrauksią prekybos san 
tykius. Komunizmas, žinoma, 
yra gera skraistė pridengti 
naująjį rusų imperializmą pa
našiai, kaip panslavizmas den 
gė senąjį carų imperializmą.

Tos dvi tariamai neišskiria
mos idėjos — komunizmas |ir 
imperializmas pradėjo susi
kirsti ir komunistų kraštuose- 
1948 m. Jugoslavijos Tito, pa
silik lamas komunistu, pastojo 
kelią Stalino imperializmui 
ir su juo išsiskyrė. O kai ki
nai pradėjo reikalauti iš so
vietų seniau užgrobtų žemių, 
Kruščiovas norėjo juos eksko 
munikuoti. Negavęs kitų ko
munistų pritarimo, jis atšau
kė iš Kinijos visus rusus tech 
nikus ir nepaliko kinams net 
pradėtų darbų planų.

Kas beliko is marksizmo
W. A. Harriman, ilgametis 

JAV ambasadorius Rusijoje» 
taip sako apie sovietų valdy
tojus: «Žmogaus prigimtis pa 
sirodė esanti mažiau lanksti, 
labiau sudėtinga ir nepriklau
soma negu manė Sovietų va
dovai. Kaip ten bebūtų, jau 
dabar matosi ženklų, kad uni
versitetų studentai reikalauja 
daugiau laisvės ir nuobodžiau 
ja komunistų indoktrinacija»-

Jei ateitis priklauso jauni
mui, kažin kas beliks iš mark 
sizmo, švenčiant Z5 ar 100 me 
tų revoliucijos jubiliejų. Vie
nas dalykas yra aiškus: rusai 
neišsižadės savo imperializ
mo, kurį jie taip sumaniai su 
plakė su komunizmu. įšvęsda 
mi ir revoliucijos, ir naujo
sios imperijos jubiliejų, jie 
turėtų neturėtų užmiršti ypaė 
tų svetimtaučių, kurie išsiža
dėję savo krašto, aklai tarna
vo rusų interesams.

Pijaus XII Bendradarbis
BR. KRISTANAVIČIUS

(pabaiga)
Man atrodė,

kad dabar laikomos Bernelių 
Mišios yra anų senų laikų 
atgarsis ir neslėpdama* savo 
jausmų, tariau Tėvai Leibe- 
riui; «Tėve, pasaulis išėjo iš 
proto. Dabar aš suprantu, kas 
iš tiesų pasaulį jungia ir kas 
išskiria. Kad tik jko greičia- 
siai pasibaigtų tas nelaimin
gas karas». Tėvas Leiberisj 
tarsi pabudęs iš miego, man 
atsakė: «Tikrai pasaulis išėjo 
iš proto». Kitą proga jis man 
sakė, kad Pijus XII net vie
nuolika kartų prašęs Italijos 
vyriausybės nesikišti į karą, 
bet Mussolinis jo nepaklau
sęs. Dabar Italija sparčiais 
žingsniais ėjo į chaosą, o 
Mussolinis į savo pražūtį. Pra 

žūtis, be abejo, laukė ir Hit
lerio, kuris tą karą užkūrė.

Kalbėdamas su T. Leiberiu 
1951 m. pabaigoje, išsitariau, 
kad man atrodo, jog Pijus 
XII gerokai pavargęs ir išsi
sėmęs. T. Leiberis man atsa
kė, kad kiekvienas popiežius, 
pasidarbavęs 10 metų, išvargs 
ta ir išsisemia. Pijus XII bu
vo tikrai didelis ir kruopštus 
darbininkas ir daug reikala
vo iš savęs ir kitų. Todėl ne 
mažą darbo naštą jis uždėjo 
ir ant trapių Tėvo Leiberio 
pečių. Kiek galiu prisiminti, 
rodos tik du kartu per 8 me
tus Tėvas Leiberis galėjo pa
sitraukti nuo popiežiaus ir iš
važiuoti atostogų už Romos. 
Šiaip jis «atostogaudavo» su 
popiežium Castelgandolfo vilo

- V- 

je prie 2 gražių ežerų.
Tėvas Leiberis ištarnavo po 

piežiui 35 metus ir nevienas 
pranašavo, kad jis neišvengs 
kardinolo garbės. Bet T. Lei
beris prisipažino, kad jis tos 
garbės nepriimsiąs, nes norįs 
tik poilsio. Tuo niekas neabe
jojo. Užimdamas atsakomin- 
giausią vietą po popiežium, 
jis buvo išsėmęs savo jėga® 
nes gyveno tragišku momen
tu ir matė daug audrų. Bet vi 
duje jis pasiliko ramus, ku
klus ir nuolankus. Vienintelė 
jo ambicija buvo patarnauti 
Pijui XII šimtu procentų, o 
per jį ir visai Bažnyčiai. Tą 
savo troškimą jis pasiekė aukš 
čiausiam laipsnyje.

Mirus Pijui XII, Tėvas Lei
beris užrakino savo stalčių, 
raktą įteikė kardinolui Tfsse- 
rant ir, pasimeldęs prie po
piežiaus lavono, išvažiavę iŠ 
Castelgandolfo ir daugiau ten 

nebegrįžo. Apsigyvenęs Ger- 
manikum kolegijoje, ils buvo 
užėjęs pas Joną XXIil. o Pau 
liūs VI dėkingumo ženklan 
nusiuntė jam savo fotografiją.

Kalbėdamas apie ištikimą 
tarną, Kristus pasakė, kad jis 
bus ten, kur yra jo ponas. 
Tie žodžiai, mano nuomone, 
tikrai galioja Tėvui Leibeciui. 
Pijus XII ir Tėvas Leiberis 
buvo dvi nuostabios asmeny* 
bės, kurios viena kitą supra
to, pamėgo ir papildė. Kas 
rašys Pijaus XII istoriją, tas 
negalės nutylėti fir artimiau
sio jo bendradarbio.

Žiūrint į paskutiniųjų popie 
žiu gyvenimą, reikia pripa
žinti, kad visi jų artimieji ben 
dradarbiai buvo iš tėvų jėzni 
tų tarpo. Nėra paslaptis, kad 
Pijus XI labai dažnai dažnai 
klausdavo T. Generolo Ledo- 
choskie patarimo. Pijus XI 
pasirinko Tėvą Leiberį, ėjo* 

nas XXIII kardinolą Beą. Jei 
krikščionių vienybė yra pats 
svarbiausias Bažnyčios Susi
rinkimo ir Jono XXIII sieki
mas, tai tą tikslą siekti jis 
pavedė ne kam kitam, kaip 
buvusiam Tėvo Leiberio Ipro- 
vincijolui, kardinolui Bea S.J. 
Tačiau, turint tuos faktus 
prieš akis, būtų klaidinga ma 
nyti, kad popiežiai yra jėzui
tų rankose. Jie turi ir kitų 
bendradarbių. Iš visų popie
žių bendradarbių nesenoje 
praeityje Tėvas Leiberis, ma
no nuomone, užima specialią 
vietą, nes jis stovėjo šventos 
asmenybės šešėlyje ir siekė 
tik Dievo garbės. Jo įnašas 
Bažnyčiai yra tikrai nemažas. 
Už jo nuoširdžius patarnavi
mus jam turi būti dėkingi ne 
tik vokiečiai, italai ir sąjun
gininkai, bet ir lietuviai. 
Tai kada nors įrodys mūsų 
istorikai, peržiūrėję Vatikano 
arefayvus.
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Lietuvos Nepriklausomybės Atstatymo 50-ties 
Metu Sukakties

MANIFESTAS
Lietuvos Nepriklausomybės Atstatymo Penkiasdešimt Me 

tų Sukakties Konferencija, susirinkusi Washingtone, D.C., 
mūsų Viešpaties gimimimo 1967-tųjų spalio 1-mąją ir 22-rąją 
dieną, Lietuvos Karalijos jsteigimo septyni šimtai septynio 
liktais ir Lietuvos nepriklausomybės atstatymo penkiasde
šimtaisiais metais, skelbia Lietuvos Nepriklausomybės Atsta
tymo Penkiasdešimt Metų Sukakties Manifestą.

LIETUVIŲ TAUTA, nu » se
novės įsikūrusi prie Baltijos, 
tūkstantis du šimtai penkias
dešimt pirmaisiais metais Ka
raliaus Mindaugo suvienyta jį 
Lietuvos Karaliją šimtmečiais 
vaidino reikšmingą vaidmenį 
Europai.

Išaugusi Rusijos imperialis
tinė galybė ėmė brautis į Lie 
tuvos žemes ir aštuoniolikto
jo amžiaus pabaigoje užgro
bė Lietuvą. Svetimųjų pries
pauda nepalaužė lietuvių tau
tos. sukilimai, knygnešiai, sa
vanoriai, partizanai -- vis tai 
lietuvių tautos kraujo ir gy
vybių aukomis rašyti Lietu
vos naujosios istorijos lapai.

LIETUVOS TARYBA, vykdy 
dama lieti vių tautos valią bū 
ti laisva ir nepriklausoma, 
tūkstantis devyni šimtai aš
tuonioliktųjų metų vasario še
šioliktąją Vilniuje padarė šį 
nutarimą;

Lietuvos Taryba savo posė

dyje vasario 16 d. 1918 nr 
vienu balsu nutarė kreiptis į 
Rusijos, Vokietijos ir kitų va's 
tybių vyriausybes šiuo pareiš 
kimu:

— Lietuvos .Taryba, kaipo 
vienimėlė tautos atstovybė, 
remiamos pripažintąja tautų 
apsisprendimo teise ir lie u- 
vių Vilniaus konferencijos nu
tarimu rugsėjo mėn. 18-23 d. 
1917 metais, skelbia atstatan
ti nepriklausomą demokrati
niais pamatais sutvarkytą Lie
tuvos valstybę su sostine Vil
niuje ir tą valstybę atskirian
ti nuo visų valstybinių ryšių, 
kurie yra buvę su kitomis 
tautomis.

- Drauge Lietuvos Taryba 
pareiškia, kad Lietuvos valsty 
bės pamatus ir jos santykius 
su kitomis valstybėmis priva
lo galutinai nustatyti kiek ga
lima greičiau sušiuktas stei
giamasis seimas, demokrati
niu būdu visų jos gyventojų 
išrinktas.

Mâsif LIETUVA

^VASARIO ŠEŠIOLIKTOSIOS 
Aktą tūkstantis devyni šimtai 
dvidešimtųjų gegužės penkio
liktąją vienu balsu patvirtino 
laisvai išrinktas Lietuvos Stei
giamasis Seimas. Šiuo Aktu 
atstatytąją Lietuvos nepriklau 
somybę pripažino tarptautinė 
valstybių bendruomenė, taip 
pat ir Sovietų Rusija, kuri 
1920 m. liepos 12 Maskvoje 
su Lietuva pasirašyta taikos 
sutartimi pripažįsta pripažįsta 
Lietuvos nepriklausomybę su 
visomis iš tokio pripažinimo 
einančiomis ".juridinėmis sėk
mėmis ir gera valia visiems 
amžiams atsisako nuo visų 
Rusijos suvereniteto teisių, 
kurių ji yra turėjusi lietuvių 
tautos ir jos teritorijos atžvil 
giu.

NEPRIKLAUSOMOS LIETU 
VOS .’VALSTYBĖS ATSISTA
TYMAS ir jos grįžimas į sa
varankiškų valstybių bendruo 
menę lietuvių tautai yra reikš 
mingiausias šio šimtmečio is
torinis įvykis. Nepriklausomy
bės laikotarpis akivaizdžiai 
liudija lietuvių tautos politinį 
subrendimą, ūkinį pažangumą 
ir kultūrinį kūrybingumą.

LIETUVOS NEPRIKLAU O- 
MYBÊ antrojo pasaulinio ka
ro eigoje tapo Sovietų Sąjuu 
gos ir hitlerinės Vokietijos 
sąmokslo auka. Sovietų Sąjun 
ga, tūkstantis devyni šimtai 
trisdešimt devintųjų rugpjūčio 
dvidešimt trečiąją r rugsėjo 
dvidešimt aštuntąją sudariusi 
slapb s. prieš Lietuvos, Latvi
jos, Estijos, Suomijos, Lenki
jos nepriklausomybes atkreip
tus sandėrius su hitlerine Vo- 
kiet ja, tūkstantis devyni šim. 
tai keturiasdešimtųjų birželio 
penkioliktąją Lietuvą okupa
vo ir ją jėga bei klasta rug
pjūčio trečiąją įjungė į Sovie 
tų Sąjungą, tuo būdu sulaužy
dama visas su Lietuva pasira 
Sytas sutartis ir kitus savo 
tarptautinius įsipareigojimus.

LIETUVIŲ TAUTA, minėda
ma Lietuvos nepriklausomy
bės atstatymo penkiasdešimt 
metų sukaktį,

— PAREIŠKIA VISAM PA
SAULIUI, visai žmonijai, savo 
draugams ir savo priešams, 
kad niekados nesutiks su Lie 

tuvos pavergimu," kad Vasario 
šešioliktosios Aktas yra šven
tas ir galutinis apsisprendi- 
mas‘laisvam ir nepriklauso
mam gyvenimui ir kad valsty 
binė «nepriklausomybė yra tau 
tinėsikultūros ugdymo ir tau- 
tos išlikimo sąlyga;

— KALTINA SOVIETŲ SĄ
JUNGĄ agresijos nusikaltimu, 
Lietuvos nepriklausomybės 
sužlugdymu, Lietuvos gyven
tojų genocidiniu naikinimu ir 
rusinimu, kolonijiniu Lietuvos 
išnaudojimu, pagrindinių teisi- 
sių bei laisvių Lietuvos žmo
nėms paneigimu ir reikalauja, 
kad sovietų Sąjunga atitrauk- 

•tų iš Lietuvos savo kariuome
nę, policiją ir administraciją;

— KREIPIASI į LAISVOJO 
PASAULIO VYRIAUSYBES ir 
parlamentus, kad pavartotų 
visas savo priemones Lietu
vos nepriklausomybei atsta
tyti;
- ŠAUKIASI Į JUNGTINES 

TAUTAS, kad likviduotų Sovie 
tų Sąjungos agresiją prieš 
Lietuvą, ir į žmonijos sąžinę, 
kad paremtų Lietuvos pastan. 
gas savo nepriklausomybei 
atstatyti.

LAISVIEJI LIETUVIAI, pa
garbiai didžiuodamiesi savo 
tautos ryžtimi priešintis oku
pantui, lenkdami galvas prieš 
žuvusius Lietuvos laisvės ko
voje, su pagarba prisiminda
mi tautos atgimimo patriar
chus ir Vasario Šešioliktosios 
Akto signatarus, turėdam pa
reigą ii laisvę kalbėti bei 
veikti už belaisvę savo tautą, 
vieningai siekia išlaisvinti Lie 
tavą iš sovietinės okupacijos 
ir tūkstantis devyni šimtai še- 
šiašdešimt aštuntuosius — Lie
tuvos nepriklausomybės atsU- 
tymo penkias ieš mt metų su
kakties metus skelbia Lietu
vos Laisvės Kovos Metais.

Nors Lietuvos laisvės kova 
eina nuo pat pirmųjų sovieti
nės okupacijos dienų, Lietu
vos Laisvės Kovos Metai tur 
ypatingai euveiksminti visų 
laisvųjų lietuvių jėgas Vasario 
Šešioliktosios Akto gaiiai ats
tatyti. Lietuvių tautos laisvės 
kova prieš carinės Rusijos 
priespaudą buvo vainikuota

>967 m lapkričio 17 d

Vasario Šešioliktosios Aktu. 
Lietuvių tautos sutelktinės jė
gos prieš sovietinės Rusijos 
okupaciją laimės Lietuvai Va 
sario Šešioliktosios galios ats 
ta tymą.

Tautų išsilaisvinimas gaiva
lingai veržiasi iš vakarų ir 
rytų, iš pietų ir šiaurės. Ir 
Lietuvos išsilaisvinimo, gyvo 
visoje tautoje, nepajėgs sulai 
kyti rusiškojo bolševizmo 
priespauda.

Žmonijos pažangoje laisvė 
— galingesnė už priespaudą.

Tegyvuoja, laisva ir nepri
klausoma Lietuva 1
Washingtonas, 1967 spalio 22 d

LIETUVOS RESPUBLIKOS 
DIPLOMATINĖ TARNYBA-.

Min. Stasys Lozoraitis, 
Diplomatijos Šefas

VYRIAUSIAS LIETUVOS 
IŠLAISVINIMO KOMITETAS:

Dr. Kęstutis J. Valiūnas, 
Pirmininkas

LIETUVOS LAISVĖS 
KOMITETAS:

Min. Vaclovas Sidzikauskas, 
Pirmininkas

PASAULIO LIETUVIU 
BENDRUOMENĖ:
Juozas Bačiūnas, 

Pirmininkas
AMERIKOS LIETUVIU

TARYBA:
An anas Pudis. 

Pirmininkas
j N G TINI U AMERIKOS VALS' 
1YBIU LIETUVIU BERDRUOM

Bronius Nainys, 
Pirmininkas

KANADOS LIETUVIU 
BENDRUOMENĖ:

Antanas Šinkūnas, 
Pirmininkas.

IIIIMUHI 
UBomaii

Ne darbas, kurj mes atlieka 
me, ne naštos, kurias mes pa 
keliame, ne rūpesčiai ir sun
kenybės. kurios mus ištiko, gi 
lias raukšles įspaudė mūsų 
kaktose ir nelaiku mus susen 
dė, — nereikalingi rūpesčiai ir 
susikrimtimai, su kuriais mes 
vaikščiojame ištisas dienas 
visa tai padarė.

Lietuvos Valstybės Tarybos Nariai 1918 m Vasario 16 d. pasirašė Lietuvis Nepriklausomybės Paskelbimo Aktą.
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VZelina
Gerbiamo prelato P. Raga- 

žinsko sveikata pamažėle tai
sosi. Geraširdžiai parapijie
čiai mielai prisideda prie jo 
gydymosi išlaidų padengimo.

P. Domininkas Laucius sti
pria ranka tvarko lietuvišką
jį knygyną. Šiuo metu anspau 
duoja visas knygas, kurių 
yra gerokas kiekis. Padėko- 
sim jam, kai baigs darbą.
h—a—ii 
iinnMiii

Praėjusį sekmadienį Ben
druomenės choras turėjo sa
vo išvyką į Praia Grande, kur 
linksmai praleido laiką. T^no 
rai prieš bosus sužaidė futbo
lą lygiomis. Buvo daug links
mų išdaigų.

Prel. P. Ragažinsko gydy
mosi išlaidoms apmokėti per 
tėvus jėzuitus paaukojo, p. 
Jurgis Sliesoraitis 50,90 nkr., 
Algis ir Albina Saldžiai 100,00 
nkr. Ponas X (prašė neskelb
ti pavardės) 400,00 nkr. Rei
kalinga daugiau aukotojų.

P. Alfonsas Misevičius, p. 
Kleizienės žentas, praėjusio 
sekmadienio vakare išskrido 
drauge su 14 kitų vyrų Šiau
rės Amerikon darbuotis. Juos 
pasiuntė Bordo fabrikas. Ge
ros klotiesl

Prelatui sergant, parapijos 
reikalus tvarko kun. Dr. An
tanas Milius.

Tėvai jėzuitai dėkoja kele
tui šimtų asmenų, prisidėju
sių savo aukomis prie Vėli
nių proga atnašautų šv. Mi
šių. Ypatingai dėkoja gtas au 
kas surinkusioms: Mazurkevi- 
čienei, Lukšienei, Musniokie. 
nei. Terelienei, Onai ir Ma' 
celei Staakevičienėms, Bras- 
lauskienei.

Lapkričio 11 d. Terezopolio kapinėse palaidota buvu
sio Lietuvos Ministro Friko Meierio žmona

A.f A. ELEONORA MEJERIENE
Sirgo ilgesnį laiką vėžio liga, liko labai liūdinti 

Velionės duktė.
Septintos dienos mišias atlaikė Rio de Janeiro 

kapelionas Juozas Janilioms lapkričio 17 dieną.

A. f A. ELEONORAI MEJERIENEI mirus, 
jos dukrai skausmo valandoje nuoširdžią 

užuojautą reiškia
Juozas ir Marija Čiuvinskai

SVEIKINAME, SVEIKINAME!
V. Anastacio judriuosius darbininkus suvaidinusius 

«Ponas Daugaooris». (Vaidinimo aprašymas bus kitame 
«Mūsų Lietuvos» numeryje.

Gimtadienio proga sveikina
P. ĄDELE ŽARKAUSKIENE

Ilgiausių ir laimingiausių metų linki
• Marcelė Adulienė ir

Vidžiūnų šeima.

Jaunimo būrelio «Libra» pirmininkas 
ALBERTAS ADULIS

irgi paminėjo savo gimtadienį lapkričio 12 d. Jo drau 
gai, draugės bei Vidžiūnų šeima reiškia jam 

savo geriausius linkėjimus,

ATSKIRO NUMERIO

KAINA 0,15

na) buvo pakartotinai skelbia 
mas tuo pačiu metu, kai p. 
Inžinierius Čikagoje rašė, jog 
ML iš Sąjungos jokių skelbi
mų nepriima.

Tokiu būdu Kidykui reda
guojant, Musų Lietuvoje buvo 
atspaudinti iš viso 52 LSB 
Valdybos skelbimai, praneši
mai, pareiškimai.

ML 42 numeryje, spalio 29 
ML redaktorius prašė p. Inži 
nierių nurodyti nors vieną Są 
jungos valdybos atsiųstą srąį 
psnį ar pranešimą, kurį re
daktorius būtų atmetęs; Iki 
šios dienos p. inžinierius ne 
galėjote to padaryti. Tokia 
tai yra tikrai skaudi tiesa.

J. Kidykas
M. L. redaktorius

l3^azUtį&
Patirta jog amerikiečiai esą . 

supirkę daug žemių Amazoní 
joje ir tose žemėse esą aukso 
deimantų ir atominei energi
jai gamintijmedžiagų. Valdžioj 
žmones pareiškė, kad tie su’^^'L- 
pirsimai busę neteisėti, nes ? 
vy.iausybė niekam nedavusi 
leidimo Brazilijos žemes par
duoti užsieniečiams.

VYRŲ BROLIJA RENGIA 
METINĮ SAVO PIKNIKĄ

Jis bus lapkričio 19 dieną, 
Praia Grande.

Išvažiavimo valandos įrašy
tos bilietuose. Bilietai iš anka 
to gaunami pas pp. Matelio- 
nius Casa Verde, rua Jatai, 
150 ir rua Vichi, 204. ir pas 
Andrių Stankūną. Vila Pru
dente pas p. M. Tamaliūną, 
rua Agostinho Latari, 346, ir 
pas visus Brolijos narius Ze- 
linoje.

Bus geros muzikos ir šo
kiai.

Tai paskutinis Vyrų Broli
jos piknikas šiais metais.

Pasinaudokite proga.

«Aušros» chorão įsijungė 
p. . Baranauskienė, p. Mi- 
kueKiS su dukrele, p ė Elena 
Bimonyiė. Jau artėjam prie 
30 dainininkų. Bet yra vietos 
ir dėl didesnio skaičiaus cho
ristų. Juo didesnis choras, juo 
galingiau skamba. įsijunkite 
ir jus! Padėkit ko iškilmin
giau atšvęsti 50 metų Lietu
vos laisvės paskelbimą kitais 
metais) Repeticijos kas šeš
tadienį 19 valandą. Šiuo metu 
choras mokinas* pirmąsias lie 
tuviškas Liturgines mišias, ku 
rias giedos vasario 16 (proga. 
Po repeticijų galima pasišok 
ii. Toliau gyvenantieji cho
ristai po repeticijos parveža
mi namo.
n—i

Maldos Apaštalavimo kur
suose dalyvauja tarp lu ir 
15 asmenų. Kursus praveda 
1. J. Kidykas, &. J. Šiuo me
tu aiškinami krikščioniškojo 
gyvenimo pagrindai, kuriais 
remiasi Apaštalavimas. Kita 
kursų diena bus gruodžio an
troji, sekmadienį, 15,30 vai.

DR. ANTONIO 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
Moocaj Fone 92-3991

UŽ <M. L.» UŽSIMOKĖJO

Po 10,00 ncr: plė. Monika 
Jonavičiūtė, J. Legas, J. |Bai- 
bokas, A. Barčienė.

7,00 ncr. Ona Dubravas.
Paskutiniame numeryje vėl 

įvyko nemaloni klaida. Už M. 
L. sumokėjo p, VI, Ročius 
15,00 ir J. Klimaitis 10,00 ncr 
o buvo paskelbta atvirkščiai. 
Atsiprašome už įvykusią klai
dą, dėl kurios turėjo nemalo
numų p. A. Vinkšnaitis tuos 
pinigus įteikęs.

Prel. K. Miliausko ligoninės 
laidoms aukojo A. Jedzevi- 
čius 5,00 nkr., Marija Kvie- 
kienė 15,00 nkr.

Atende-se com hora marcada 
Horário - das 14 as 20 horas 
Babado das 9 įas 12 horas

DRc JONAS NICIPORCIUKAS
Cirurgião Dentista

p/ Universidade de São Paulo 
RAIOS X

•onsaltorio: Rua Cap! Pikoheeo Chaves, 1206, lo aodar,' 
Apío2, Vila Prudente, Tel. 68-SS52

SKAUDI’ TIESA
Čikagos dienraštyje «Nau

jienose» rugsėjo 11 d. Inž. p. 
Algirdas M ošins kis rašė apie 
«Mūsų Lietuvą» ir jos redak
torių. Tarp kitko pasakė jog 
ML «Nuo Sąjungos net skelbi 
mų nebepriima: darant susi

rinkimus, ar kokius piknikus, 
ar šiaip parengimus, tenka 
per visą platųjį S. Paulį susi
nešti su nariais visokiais ki
tais būdais». (Oitavome pažo
džiui. ML -ied.).

Keletą dienų pasidarbavęs, 
ML redaktorius patikrino vi
sus nuo 1964 metų spaLo 31 
dienos savo redaguotus nume 
rius iki šių metų lapkričio 10 
d. (45 numerio.) Jis atrado, 
jog per tą laiką «Mūsų Lietu
voje» tilpo:

19 5 m. tilpo 18 LSB Valdy
bos skelbimų, žinių, pareiški
mų bei aprašymų. T. y. val
dybos posėdžių 5 skelbimai; 
visuotinių susirinkimų 2 skel
bimai; balių, pagerbtuvių 9 
skelbimai; kitokių LSB atsiųs 
tų skelbimų — 8.

1966 m. tilpo 25 LSB skel
bimai, žinios, aprašymai: Vai 
dybos posėdžių 9 skelbimai; 
LSB revizijos komisijos 1 pra 
nešimas; balių ir kitų paren
gimų 10 skelbimų. Paskutinis 
tų metų skelbimas tai šauki 
mas visuotino narių susirinki
mo gruodžio 11 dieną. Tais 
pačiais metais apie LSB tilpo 
4 straipsniai: trys ilgi minint 
Sąjungos 35 metų sukaktį. Du 
jų p. St. Vancevičiaus, vienas 
garbės nario p. Juozo Vasi
liausko ir vienas p. Kaliuos 
Mošinskienės.

1967 metais iki šio ML nu
merio tilpo 9 skelbimai. Sąjun 
gos piknikas (Maloni naujie?

UŽSIENIEČIAI kaltinami, 
kad esą pasis.atę keletą de
šimčių slaptų erodroraų, ir iš 
jų lėktuvais slaptai išgabenę 
į užsienius didelius krašto lo
bius, už kuriuos Brazilijos 
valdžia negauna nė centavo 
mokesčių.

Skteidžiami įtarinėjimai, kad 
net misionierių kunigų pasta
tyti maži erodromai jų lėktu
vams nusileisti ir pakilti, lan
kant kitaip neprieinama kraš
to sritis, esą panaudojami 
tam brangenybių šmugeliui | 
užsienius.

AR ŽINOTE?

UŽMERKTOMIS AKIMIS

Žmogus mirksi apytikriai 
maždaug 29 kartų per minu
tę. Kiekvienas akių mirktelė
jimas trunka maždaug trečda
lį sekundės. Taigi išeina, kad 
žmogus per dieną vos ne de
šimtąją dalį darbo laiko bū
na užsimerkęs.

O mašinos vairuotojas, ku
ris važiuoja penkias valan
das šešiasdešimts kilometrų 
per valandą greičiu, per tą 
laiką vairuoja mašiną už
merktomis akimis net 30 ki 
lo metrų!

ALÜGA-SE

1 quarto e cozinha.
Rua Prof. Gustavo P. do 

Andrade, 96, V. Zelina.

»> . . ■ y*

Comercio e industria de Guarda Chuvas į
VICENTE VICTOR BANYS 

■j

Rua Coelho Barradas, 164, V. Zelina
'C

Vendas por atacado e a varejo;
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