
Sėdi pirmoje eilėje iš kai
rės į dešinę: naujosios Pašau 
lio Lietuvių Bendruomenės 
vykdomasis vicepirmininkas 
Stasys Barzdukas, jaunimo 
vicepirmininkė Milda Lenkaus 
kienė, pirmininkas Juozas Ba 
čiūnas, Švietimo pirmininkas 
Antanas Šinkūnas; stovi an
troje eilėje dr. Vytautas Ma
jauskas, finansų vicepirminin
kas; dr. Ant. Butkus, informa 
cijos vicepirmininkas, dr. N. 
Brazaitis, visuomeninių reika
lų vicepirmininkas; Antanas 
Gailiušis, sekretorius ir iždi
ninkas dr. Antanas Klimas, 
Kultūros Tarybos pirminin
kas.

Trecioji PLB-nės Valdyba 
susirinko pirmojo posėdžio 
rugsėjo 21—22 dienomis Cle
veland©. Posėdyje ji pasis
kirstė pareigomis, nutarė tęs
ti buvusios valdybos darbus, 
kaip menininkų išvykimą į 
Pietų Amerikos lietuvių kolo
nijas, aptarė sudarymą Jauni 
mo sekcijos, Švietimo Tary
bos, specialios finansų sek
cijos, Kultūros Tarybon įtrau 
kiama lietuvių mokslininkų, 
rašytojų muzikų, teatralų ats
tovų, skatinamą spaudos bei 
radijo bendruomenės idėjos, 
švietimo ir t.t.

MŪSŲ KULTŪRINIO 
PENKMEČIO PLANAS

lll-me Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės Seime buvo 
daug kalbėta, svarstyta, disku 
tuota apie mūsų lietuvių kul
tūros išlaikymo, kėlimo, plė
timo rūpesčius ir švietimo 
reikalus, rasinaudojant tais 
svarstymais turimais patyri
mais ir dar nė prieš metus 
laiko įvykusio III Liet.. Kultu 
ros Kongreso daviniais Sei
mas priėmė šiuos nutaiimus, 
tartum kultūros ir švietimo 
penkmečio planą Liet. Ben
druomenės organų, padalinių 
ir narių veiklai*

Invazijos
Ir atgarsiai pasauyje bei 

pačioje Čekoslovakijoje yra 
įvairūs. Dabar vykstančiuose 
Jungtinių Tautų New Yorke 
posėdžiuose Brazilijos ir vi
sos eilės kitų valstybių atsto
vai griežtai protestavo prieš 
iią invaziją. Protestai vyko 
r anksčiau ir dabar tebevyks 

ta. Tačiau "Vakarų Valstybės 
nesiėmė jokio konkretaus žy
gio paremti šiam protestui.

Protestavo ir ke etas r u 
sų intelektualų, kaip Litvi
nov, jr., Larisa Bogoraz Da
niel. Pereitą savaitę teisiant 
juos užstojusius kitus intelek 
tualus, prie teismo įstaigos 
Maskvoje kilo neramumų ir 
protestų. Teismas nedrĮso 
griežčiau nubausti protestavu

KULTŪROS BARE

Seimas ypačiai vertina lais
vojo pasaulio lietuvių kultū
rinę kūrybą ir skatina visus 
lietuvius remti ją.- pirkti ir 
skaityti grožinės literatūros 
mokslo veikalus dalyvauti 
koncertuos^, parodose, spek- 
t kliuose ir kt., materialiai 
remti kūrybinius užsimojimus;

Seimas prašo PLB kultūros 
tarybą kreipti dėmesį i šiuos 
kaitūrioius uždavinius.-

— moksle greitinti plėš 
ti ir skelbti mokslines lietu
viu studijas; literatūroje dau
giau remti ebekūrianėius ra- 
švtojus, užrašyti jų kūrybą 
plokštelėse ir. juostose, j din- 
ti vaikų ir jaunimo lietuviš
kosios skaitybos problemą;

— m u z i k o j e plėsti tau 
titiės muzikos kūrimą, kultū
ros gyvavimą, remti senosios 
mūsų liâudies muzikos instru
mentų r-au lojimą ir chorus 
bei dainų švenčių rengimą;

mene ruošti ir lei ti 
stu ijas lietuvių meno klau
simais.

ŠVIETIMO BARE.

Seimas kelia ir pabrėžiu 
šių švietimo momentų aktua

Cekoslovakijon
šių. Vienus nubaudė tik na
mų areštu, o kitus 3 metam 
priverčiamųjų darbų stovy
kloje, Taip pat pasirodė da 
bar Vakarų spaudoje jauno 
ruso Anatoly T. Marchenko 
čekoslovakų laikraščiam anks 
čian išsiuntinėtas laiškas, ku
riame jis rašė; «Aš gėdžiuosi 
savo Tėvynės kuri vėl užima 
«žandaro» rolę Europoje. Jis 
irgi nubaustas vieneriem me
tam priverčiamųjų darbų sto
vyklom Tai, be abejo, tik ke
letas pasireiškimų protesto, 
kuris stipriai reiškiasi Sov. 
Sąjungoje, ypač jaunojoje 
kartoje.

Protestus pareiškė ir eilė 
Vak. Valstybių komunistų par 
tijos vadų ir prieškomunisti-

lumą:
1. Turint galvoje lietuvių 

taftos charakteriui ir prigim
čiai skirtingus elementus, ku
rie veikia jaunimą vietinėse 
mokyklose, visa mūsų švieti
mo sistema turi būti daugiau 
pakreipta j lietuviškosios as
menybės formavimą ir ben
druomeninio ir organizacinio 
atsakingumo ugdymą, skiriant 
tam ne mažiau dėmesio ir 
laiko už tiesioginį žinių per
teikimą.

. 2 Pradėti realias pastan
gas pervesti liet, mūsų moky
klas į modernią beskyrinę 
sistemą. (Trečias yra švieti
mo darbų pasiskirstymą tarp 
Švietimo Tarybos ir atskirų 
kraštų liet, švietimo vadovy
bių).

4. Seimas 1969 metus skel
bia lietuviškos šeimos ir liet’ 
švietimo metais.

5—6. Seimas ragina kraštų 
valdybas stiprinti apylinkių 
veiklą, kuriose vyks ta pa grin 
dinis švietimo, kultūros ir ki
toks bendruomeninis gyveni
mas bei paremti materialiai 
ir moraliai lietuvių vedamas 
švietimo įstaigas, kaip Vasa
rio 16 Gimnazijų, Tėvų Pran 
ciškonų, Saleziečių gimnazi
jas ir kt.

Pasėkos
nių draugijų vadovų. Tuo ko
munizmo ir Sovietų Rusijos 
komunistų partijos vardas 
stipriai nukentėjo ir jo įtaka 
sumažėjo.

Su rusų kariuomenės atėji
mu pne Vak. Vokietijos sie
nų buvo sugriauta lygsvara 
tarp Sov. Rusijos ir Vakarų 
karinio pajėgumo Europoje. 
Dėl to pirmiausia nerimsta 
Vak. Vokietija. Jei Prancūzi
jos prezidentas De Gaulle pa 
žadėjo visokeriopą paramą in
vazijos atveju. Tą pat padarė 
ir JAV-bės. Dabar kalbama t 
kad teks Vak. Vokietiją ap- 
ginkluo i atominiais ginklais, 
kad turėtų kuo apsiginti nuo 
Rusijos užpuolimo atveju. Dėl 
to sovietų spauda širsta. Mat,

Lietuvos Laisvės Kovos Metai
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| KVIEČIAME visus mielus tautiečius, tautietes ir ®
I® jaunimą dalyvauti lapkričio (novembro) 10 d., sekma- |

dienį, 16 valandą Vila Zelinos GIMNAZIJOS SALĖJE g
HEN ĮNINKU KONCERTE !

0 2® Dainų, poezijos ir muzikos Koncertą duos mums ® 
| šiaurės Amerikos lietuvių atsiųsti svečiai menininkai: i 
| solistė mezzosopranas Aldona S TE M P U Ž I E N Ê g

Í akt tins deklamuotojas Leonas BARAUSKAS 1 
ir pianistas muzikas Darius LAPINSKAS | 

| įėjimo bilietai gaunami pas draugijų narius. | 
Koncerto Rengimo Komisija

© s

Klausyk, Brangus Lietuvi!
Naujent. D dėlė naujiena 

Puiki naujiena. Lankr’č o mė . 
nesį atvyksta pas mus try? 
grožio nešėjai Trys lietuviai, 
kurie savo gyvenimą yra pa
aukoję grožiui. Tai solistė 
Aldona Stempužienė, kompo
zitorius Lapinskas ir operos 
daininkas Leonas Barauskas. 
Tai yra mūsų, lietuvių, pa
dangėje trys švytinčios žvai
gždės. Jie atvažiuoja suteikt 
mums porą neužmirštamų va
landų. Sustos laikas, ir mes 
jų užburti, nukeliausi m į gro
žybės pasaulį. Žmogaus gy 
venime yra valandų, kurios 
atstoja metus. Tai .va grožio 
valandos, arba laimės valan
dos. Jos giliai įsirašo į mūsų 
širdis ir net laikas nepajėgia 
jų ištrinti.

Mažiausia dvidešimt metų, 
kaip mes, Brazilijos lietuviai, 
neturėjom progos pasigėrėti 
tokio aukšto lygta meninin
kais, ar geriau sakant, jų dė
ka pateiktu grožiu. Visi mes 
mėgstam muziką, o dar labiau 
lietuviškas dainas, visi mes 
mėgstam tai kas gražu. Tad 
neprameskim šio taip bran
gaus įvykio ir visi Lapkričio 
mėn. 10 d. dalyvaukim jų kon 
certe. Eikim pasveikinti savo 
brolių lietuvių, pasigėrėti jų 
ypatingom Dievo suteiktam 
galiom, t. y. talentais, juos pa 
gerbti, jiems padėkoti kad 
mums atnešė takią dovaną. 
Kokia gali būt geresnė dova 
na, negu suteikimas didelio 
grožio ir laimės?

Dalyvaudami šiam koncerte 
ne tik pagarsinsim mūsų ?ar- 
tistus, bet taip pat atsidėko
sim savo broliams lietuviams 
JAV, ypač Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenei, kuri juos pas 
katino čia atvykti. O jie, ma
tydami kad mes patenkinti, 
kas žino kokių lietuviškų gro 
žybių vėl mums prisius. Ypa
tingai pakvieskime dalyvauti 
menininkų Koncerte jaunimą. 
Juk mes, jaunieji, per Jauni
mo Kongrese New Yorke pra 
šėme šios dovanos P. Ameri
kos lietuviams.

rusai neturi tiek daug atomi
nių bombų ir bijosi bombar
davimo jomis savo gyvybinių 
ir pramonės centrų.

Musų susipažinimui seka 
vieno jų trumpa b ografija.

D RiUS LAP VSKAS - kom 
pozitorius. uzikos pradėjo 
mokytis Vokietijoj. Jau jau
nystėj bandė komponuoti. 1950 
m. atvyko j JAV ir 1952 m. 
apsigyveno Bostone. Čia pri
vačiai mokėsi teorijos, piani
no ir dirigavimo pas kompo
zitorių J. Kačinską. 1953 m. 
įstojo į N. Anglijos konserva
toriją, kurią baigė 1957 me
tais. Vėliau buvo išvykęs gi
linti studijas į Europą. Studi
javo Vienoje ir Stuttgrarte. La
pinsko kameriniai kūriniai bu 
vo keletą kartų jo paties at
likti konservatorijos koncer
tuose. Taip pat yra skambi
nęs savo veikalų pianu lietu
vių kultūriniuose parengimu© 
se Bostone, New Yorke, Cle- 
velande, Worcestery, Water- 
bu y ir kt. Lapinsko muzika 
yra moderni. Ritmas jvRrus, 
metro pasikeitimai dažni, for
ma laisva, nuotaiKos dramati
nės, tačiau netrūksta ir lyri
nių ©lementų. Sukūrė.- Kon
certą violai ir orkestrui, vie
ną Kvartetą, du Trio, keletą 
veikalų pianui, tarp kurių ir 
siuitė «Nakties Sodai» ir «Lo
kio'4 operą, kuri buvo pasta
tyta per Pasaulinį Jaunimo 
Kongresą.

Rymantė Steponaitytė
Gautomis žiniomis meninio 

kai jau išvyko kelionei į Pie 
tų Ameriką ,15 spalių.'Pradėjo 
koncertuoti spalių Venezuelo- 
je. Paskui koncertuos Bogotoj 
BuenosjAires, Montevideo. Pas 
mus atvykta 1q lapkričio.

Kai kuriems S. Paulo 'lietu
viams atrodo koncertan bilie
tai perbrangūs, kitiems nepa
tinka įvedimas dvejopų vietų- 

Koncerto rengimo komisija 
tuo visai nenori skirstyti tau
tiečių ar padaryti brangų kon 
certan įėjimą. Priešingai, tuo 
nori įgalinti kuo daugiau tau
tiečių dalyvauti tų didžių me- 
nininkų koncerte. Ir pirmos 
vietos bilietų kainą nustatė 
10 nkr, dėl ta, kad liktų iš ko 
duoti menininkams kiek ho
noraro įvairioms jų išlaidoms. 
Būkime solidarūs su mažiau 
pasiturinčiais tautiečiais ir 
pagal išgales padėkim mūsų 
menininkams!

4»
Lietuvos nacionalinė 

M.Mažvydo bibliotekai
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Lietuviai Vokietijos Pietuose
Nemažas lietuviškų šeimų 

skaičius yra įsikūręs Vakarų 
Vokietijos pietuose, Baden — 
Wuerteuburgo krašte. Susi
spietę didesniuose miestuose 
jie šalia nuolatinio uarbo ne
pamiršta ir lietuviškosios vei
klos.

1. Pagrįstai šios srities lie
tuviai didžiuojasi Va s a r i o 
16 Gimnazija, kurioje 
mokosi gražus būrys mūsų 
jaunimo. Ji yra įsikūrusi Huet 
tenfeldo miest , senos už
miesčio pilies rūmuose. Šia 
lietuviška auklėjimo ir kultū
ros įstaiga rūpinasi viso pa
ša.lio lietuviai*-, kuriems 
b angį mūsų jaunimo ateitis. 
Šiuo laku pradedama ruoštis 
S atyti naujus gimnazijom rū
mus. \orint pagerinti vadova 
vima šiai lietuvy »s Įstaigai, 
D‘senai s. daryta iš įvairių 
draug jų ir sambūriu Vasario 
16 Gimnazijos Kuratorija.

2. k a s t a 11 o mieste 
gyvenų lietuviai Kiekvieno 
mėnesio dtiirąjj sekmadienį 
turi lietu v škas p ma das. Ka
peliono tėvo Bernatonių pas
tangoms čia aip pat išrink
tas iie uvių kataliku parapiji
nis komitetas

3. ituttgarte, Baden—Wuer- 
tenoergo va stijos sostinėje 
buvo suplanuota ir birželio 
gale surengta jaunimo 

diena. Jaunimas dalyva- 
taip pat ir rugpiūčio mėnesy
je įvykusiame Europos lietu
vių jaunimo suvažiavime.

Stuttgarto ir jo apylinkių 
kiekviena lietuviška šeima 
pažįsta sielovad s ir lietuvy
bės išlaikymo darbams jau 
daugel metų pasišventusį kun. 
Kaz. Senkų. Jo pasišven 
timas, kruopštumas, ištvermė 
ir gyva lietuviška d asia ne 
vienam tapo pavyzdžiu. Dar 
didesnis kun. Senkaus nuo
pelnas tai lietuviškos spau 
dos platinimas. egalintieji 
užsisakyti dažnai gauna iš 
jo spaudos veltui. 8e to, jis 
pats 'eidžia rotatorium spaus- 
din mą aikraštukų «Lietuvis 
Baden Wuer enberge . Susi- 
ra ų* bennradnrbių ir t I i- 
ninkų, vis pilnesnį gražesnį 
ta laikraštukų išlei žia.
H——II 
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Stasys J. alius
Hamiltono Lietuviu 

Kredito Kooperatyvas
«Talka»

Lietuvoje paskutiniaisiais 
nepriklausomo gyvenimo m - 
tais plačiai buvo išbujojusi 
kooperaeijes idėja kuri prak 
tiškai reiškėsi beveik viso e 
ūkinio gyvenimo srityse. Ši 
idėja ir jos pritaikym .s gy-

MŪŠI1 LIETUVA 
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venime neišblėso ir vėliau 
kai daug lietuvių atsidūrė 
Vakarų kraštuose.

Hamiltone pirmieji pasikal
bėjimai tuo reikalu prasidėjo 
1954 m. pabaigoje, tačiau 
realiau išryškėjo tik vėliau 
po privačių pasitarimų ir kai 
buvo apsispręsta sušaukti in
formacinį visuomenės susirin
kimą Toks susirinki nas bu
vo sušauktas 195 5 m. sausio 
mėn. 23 d., kuris praėjo ne 
lauktai dideliu pasisekimu 
nes dalyvavo virš 80 as-menų 
besidominčių kooperatinės įs 
taigos įkūrimu Hamiltone.

1955 m. vasario mėn. 13 d. 
Aušros Vartų parapijos salė
je įvyksta steigiamasis susi
rinkimas įkūrimui kredito ko
operatyve . Susirinkime daly
vauja CUNA atstovas Don 
Smith, kuris nušviečia tokio 
kooperatyvo (Credit Unin) įs
tatus, nes kad ir tautiniu pa
grindu steigiamam bankeliui 
privaloma būti tos sąjungos 
nariu, kad gauti leidimą, tu

aleksas Kalinauskas
Advokatas

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

Rezidencija
R. Joaquim Piza. 204 

Tel 31-2548 

JONAS J AKUTIS
RUA COSTA BARROS, 352

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

tų. indų bei daibo įrankių.
Lietuviai pirkim pas lietuvius l

rėti visas privilegijas bei įs
tatymų apsaugą. Susirinkime 
dalyvauja 40 asmenų, iš ku
rių nariais ten pat įstoja 31.

Naujai įkurtai ištaigai pasi
renkamas formalus lietuviš
kas vardas — Hamiltono Lie
tuvių Kredito Draugija «Tal
ka». Angliškame tekste — Tai 
ka (Hamilton) Credit Union 
Limited.

Pradžia buvo labai kukli, 
nes daugumas (mokėjo tik įs
tojamąjį mokesti ir privalo
mą vieną šėrą penkerių dole
rių sumai.

Pirmas operacinis vasario 
mėn. buvo užbaigtas turint 
461,25 dol. balansą.

Pirmieji darbo metai už
baigti turint 95 narius. Meti
nis balansas už 1955 metus 
suvestas 10.177.31 dol, sumoj.

Nuo 1958 m. sausio mėn. 1 
d. asmeninėms paskoloms su
mažintos palūkanos iki 10% 
ir leilžiamos paskolos riba 
pakelta iki 2 000 dol.

Raštinė:
15 de Novembro, 244 

4.0 - Sala 19- Tel. 37-0324 
no 14,00 ik* 18,00 vai

1968 m spalio 18 d
Nuo 1959 m. sausio mėn. 1 

dj pradedama nariama išdavi
nėti nekilnojamo turto — pir
mųjų morgičių paskolas iki 
5.000 dol. sumos iš 7% ir as
menines paskolas iki 3.000 
dol. iš 10%. Tais pačiais me
tais nuo kovo mėn. 1 d. jau 
pradedama dirbti tris dienas 
savaitėje, bet dar vis vaka
rais, nes nepajėgta pasamdy
ti nuolatinio apmokamo tar 
liautojo.

Vėliau bankelis vis augo, 
stiprėjo ir dabar jo balansas 
siekia virš milijono dolerių.
ĮW—J 
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LIETUVIŲ DIENA KANADOJ

Vakarų Kanados Lietuvių 
Diena, įvykusi rugpjūčio 3—4 
dienomis Vankuveryje. Britų 
Kolumbijos tautiečiai laiku 
negavo spaudos, kurioje buvo 
paskelbtos informacijos apie 
Lietuvių Dieną. Todėl šioje 
šventėje dalyvavo apie 500 
tautiečių iš Kanados ir JAV. 
Nors Venkuveryje gyvena 
ap e šimtą lietuvių, bet pui
kiai paruošė tą šventę. Buvo 
surengta meno parodą, Ban
kete «Vancouver» viešbutyje 
dalyvavo miesto burmistre, 
kuri prieš tai buvo paskelbu
si oficialiai Lietuvių Dieną 
savo jdtaigoje buvo iškelta 
mūsų trispalvė virš savival
dybės rūmų, tarp Kanados 
ir Britų Kolumbijos vėliavų. 
Vietinė spauda daug rašė 
apie L.etuvių Dinų. Taipgi 
apie ją skelbė radijas ir tele 
vizija. Jei ne paštininkų strei 
kas. tai vakarų Kanados Lie
tuvių Diena būtų pavykusi 
dar geriau, ,š to galima 
spręsti, kad visuomet daugiau 
nuveikiama ne kiekybėje, 
bet kokybėje.
iiCTgggggn
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Kontra - Žvalgyba Lietuvoje
JONO BUDRIO ATSIMINIMA!

(tęsinys)

Aš atsakiau, kad iš esmės 
džiaugiuos jo pasiūlymu, nes 
mėgstu tą sritį, jaučiuos tam 
darbui paruoštas, 'lan ne 
tieiš. rūpi tarnybini•> laipsnis, 
kiek galimybė dirbti savaran
kiškai, pagal savo išdirbtus 
metodus o jei mano iniciaty
va bus varžoma geriau ne
pradėti. Lipčius užtikrino ma
ne, kad jis kaip tik laukia iš 
manęs ir iniciatyvos ir su
gestijų ir duos man pilną 
savarankumą.

— Kaip tie formalumai bus 
atlikti? — paklausiau.

Mobilizacijos skyrius, 
pagal rusų dokumentus, jas 
mobilizuos, o rikiuotės, pagal 
specialybę, paskirs i žvalgy
bos skyrių, — paaiškino.

Man atėjo i galvą planas, 
kurį aš ir išdėsčiau M Lip- 
čiuir gal skyrius, kuriam tas 
priklauso, duos man laišką, 
jog aš mobilizuotas ir koman 
diruojamas žvalgybos sky
riaus žinion. Tačiau nenuro
dyti mano pasiruošimo. Lip

čius gi pasiųs mane per ko
letą savo padalinių, kad ga
lėčiau susipažinti su žmonė
mis ir kaip tas darbas jų da
romas dabar. Kai aš susida
rysiu vaizdą, pranešiu M. 
Lipčiui jo bute.

Taip ir sutarėme. Rytojaus 
dieną gavau tokį raštą, ir 
Lipčius pasiuntė mane į vie
ną poskyrį. Sis turėjo 12 -15 
tarnautoj., ir seną rusų pulki 
ninką Oržechowskį vedėją. 
Tas rusas buvo pilnas pasiti
kėjimo savimi ir mane pasi
tiko su įtarimu. Buvo jaučia
mas jo nepasitenkinimas. Pra 
dėjo zonduoti:

— Aš jaučiau jūsų asmeny 
prityrusį žmogų, kurį reikia 
skirti viršininku. Toks jus, 
tur būt, ir buvote. Ar ne 
taip? — klausia.

— Nesvarbu, kas kuo buvo. 
Aš ne samdytis atėjau, o esu 
mobilizuotas ir atsiųstas pa8 
jus,

Pabuvau pas jį porą dienų. 
Jo veidas prašvito, kai mane 
Pasiuntė kitur. Jo darbo meto

dai man buvo visiškai paaiš
kėję...

Jau po kelių dienų forma
lumai buvo atlikti, ir aš ga
vau paskyrimą. Man buvo pa
vesta «laikinoji sostinė», o taip 
pat Kauno ir Kėdainių aps
kritys.

Mano primataku buvo Fe- 
Goras Dunaevas, rusas, karis 
pasitraukė iš tarnybos ir pe
rėjo į privatų biznį. Aš. perė
miau jo raštinę ir rajoninius 
valdininkus. Pirmas įspūdis 
buvo nebiogas. Tik krito į 
akis neproporcingas raštinės 
ir sekimo valdininkų skai
čiaus paskirstymas.

Atrodė, kad daugiau svar
bos buvo teikiama popieriui, 
o ne sekimui. Po kelių dienų 
paaiškėjo ir priežastis: Kau
no miesto, Kauno ir Kėdainių 
apskričių gyventoju prašymai 
revolverio ar medžioklinio 
šautuvo leidimui, užsienio pa
sui ar tarnybai gauti, surin
kus žinias iš viešosios poli
cijos, apskrities viršininkų ir 
kitų įstaigų, buvo persiunčia
mi mums su paklausimu: ar 
nėra kliūčių prašymams pa
tenkinti, atsižvelgiant į poli
tinę prašančiųjų ištikimybę.

Pirmame atskirų dalių vir
šininkų susirinkime referavau 
tą klausimą ir pasiūliau pa
likti esamą tvarką tik valdiš
kos tarnybos prašančių praši 
mama, ypač krašto apsaugos 
ir policijos žinybai, o nuo ki
tų informacijų atsisakyti. Klau 
simae galutinai buvo išspręs
tas tik po pusantro mėnesio, 
kai aš tapau kontražvalgybos 
viršininku. Sukvietęs bendra
darbius, išdėsčiau, ko laukiu 
iš jų. Tarnautojai buvo geri, 
mėgo savo darbą, nesiskaitė 
su valandomis. Stengiausi pa 
žinti kiekvieno jų asmenines 
ypatybes.

KAREIVIŲ «ŠVIETĖJAI“

Pradžioje nelaukiau kokių 
ypatingų bylų. Teko studijuo
ti tai, kas mūsų įstaigai iki 
tol buvo žinoma apie komu
nistinį pogrindį, jų raikomus, 
paraikomus, kuopas bei jų 
veikėjų slapyvardes partijo
je. Kai kurių jau buvo žino
mi tikrieji vardai; kai kurių 
dar teko aiškinti taip pat jų 
adresai, kuo pasireiškė;-jų 
veikla, kiek ir kokių informa 
torių turime pačios partijos 
viduje ir pan... Svarbiausia 
slapta agentūra ir surištos 

bu ja svarbiausios žinios, 
pavz., apie komunistų parti
jos centro komitetą, buvo su 
koncentruotos kontražvalgy
bos centre Man pavestame 
daliny buvo tik atžalos, lie
čiančios mano rajoną.

Birželio pabaigoje man pra
nešė iš kontražvalgybos cen
tro, kad man buvo pavesti 
trys kariai—informatoriai, ku
rie įeina į Kauno įgulos ko
munistų centro komitetą.

Susitarėme dėl vietos ir 
dienos, kada aš su jais pasi- 
matysiu. Į mano pageidavimą 
matyti juos atskirai, man bu
vo pasakyta, jog jie dirbą 
drauge — drauge ir ateisią.

Paskirtą valandą ir vietą 
jie atėjo. Tai buvo skirtingų 
pulkų kariai, miestinio t’po 
jaunuoliai. Išsikalbėjus paaiš
kėjo, kad kažkoks 27—28 mę 
tų tikras lietuvis civilis jas 
apie 5 mėnesiai lipdo iš Kau
no įgulos karinį komunistų 
centro komitetą. Susirinkimai 
skiriami to X-to «instrukto
riaus», kaip jis save vadino, 
laukuose. «

(Bus daigiau)
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Straipsnius ir korespondencijas redakcija taiso savo 
nuožiūra. Nenaudoti straipsniai grąžinami tik autoriui pra 
šant. Pavarde pasirašyti straipsniai nebūtinai išreiški? redak- 
eijos nuomonę. Už skelbimų turinį ir kalbą redakcija neatsako.

Bendraujant su Sov. Lietuvos 
Žmonėms

III Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Seimas viename s«vo 
nutarimų ragino išeivius lietuvius bendrauti su tautiečiais 
Lietuvoj. Reikia žinoti su kuo bendrauji. Šis Br. Railos straips 

nis supažindins su įvairių kategorijų Sov. Lietuvos 
žmonėmis — Red.

Didžiausioji jos dalis gyva ir tebegyvena savo tėvynė
je, ners jau nebe savo žemėje ir dažnai nebe savo tėviškė
je. Ar ji nutilusi, ar nebekalba, ar ji mums nebeturi naujų 
įgaliojimų? Ar niekas iš ten nebekalba, — nei ji pati, nei 
niekas už ją jos vardu?

O! Kalba. Nuolat. Ir dar kaip! Tik ne visi vienodai...

RUSAI LIETUVIŲ LUPOM
y *

Pirmiausia ir geriausia kalba Maskva. MGB (buvę 
MVD, SKvD, GPU, Čeką). Lietuvos komunistų partija. Agit. 
propas. visi teritorijos administracijos organai. VLa valdinė 
spaud , informacijų agentūros, radijas, filmas, didelė groži
nės ir mokslinės literatūros dalis, talkininkaujant muzikai, 
teatrui, dailei, visų laipsnių aiokslo įstaigoms. Visi šie Krem 
Baus spinduliu surikiuoti ^mediumai» daugiau ar mažiau «no 
ri» taikingos koegzistencijos, ryšių ir bendravimo su lietuvių 
išeivija vienu ir labai aiški» tikslu; ją sukirštinti, sugluminti 
ir ypač uždusinti jos minčių bei jausmų polėkius nepriklau
somos Lietuvos valstybės atsistatymo kryptimi. Jos nieka
dos nebebus! Nesąmonė. Taip galvoti ne tik pamišimas bet 
ir nusikaltimas. Lietuva visam laikui, «amžinai» yra ir liks 
sovietinės rusų imperijos laisva, nepriklausoma, demokratinė 
ir laiminga gimtoji šalis..

Kiek lietuvių taip iš tikrųjų galvoja?
Šimtas tūkstančių, gal mažiau? La’svo patikrinimo gi nė 

ra. Aišku, reikšmė čia ne skaičiuje, bet užnugario realiojoje 
jėgoje. Man labai gaila nuliūdinti draugus, bet nei čia užsie
nyje, nei Lietuvoje tos grupės veikėjų dažniausiai niekas 
nelaiko lietuvių tautos d-.tlimi, ir bendravimas su jais nieko 
bendro neturi su lietuviu tauta. Jei aš anksčiau minėjau pa
vardes, kaip Sniečkaus, Paleckio, Venclovos, Baltušio, Zima
no, 2 ugždos ar kitų, tai ypač nenorėdamas pabrėžti, kad 
taip, kaip jie gali kalbėti ir įtikinėti tik rusai, kurie užgrobė 
Lietuvą ir nori ją «amžinai» pasilaikyti — ir dar suvaidinti 
geradarius.

Lietuvis, kol jis yrą lietuvis, normaliai taip negalėtų 
kalbėti ir okupantui šunuodegauti. Iš tikrųjų, ta aiški rusų 
kalba lietuvių lūpomis mūsų tautai nėra labai pavojinga, iš
skyrus atvejus, kai pasitaiko pasimetimas ar, ypa* jaunojoj 
generacijoj, neįsigijimas tų lietuvių tautos likimą ir uždavi
nius tvirtai saistančių dėsnių, kuriuos pavadinau "konserva
tyviais».

Juntant artėjančią senatvę, šunuodegautojų grupei, man 
rodos, nieko kito nelieka, kaip geriausiu atveju, anot Putino 
dar pasižvalgyti pro kalėjimo «langą», žilvičiu pasiūbuoti 
tplink palaižūno dalią, gyvuosius apverkti, mirusiuosius 
šaukti... Mirusiųjų nebeprikelsi, bet bent anūkams būtų 
kiek gražiau.

SOVIETINĖ BURŽUAZIJA

Žymiai gausesnis ir gana reikšmingas «respublikos» bei 
jos «rajoną» gyvenime yra kitas lietuvių sluoksnis — tai nau 
jai susidariusi kasmet iš jaunimo priauganti raudonoji ar 
surausvėjusi buržuazija. Tai Kremliaus politrukų akimis dar 
netobula, bet lietuvių požiūriu jau pakankamai išbrendusį 
sovietinė visuomenė. Vienas iš tipiškų jos atstovų, kartą ke
liaudamas po Ameriką, intymiai išsireiškė: «Skirkite socia
lizmą nuo komunizmo. Man socializmas artimas, savas, aš jo

MŪSŲ LIETWA 1-M8 m spalio 18 d
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niekada neišsižadėsiu. Rusų komunizmo, kaip ir daugumas 
mūsų, nemėgstu. Jeigu esu komunstas, tai ne dėlto, kad to 
noriu, bet kad taip reikia»...

Ši grupė, pradedant kompartijos nariais lietuviais pa
triotais, plačiai apima ir įsilieja į visas gyvenimo sritis, apie 
kurias galėtume paskyti, kad čia dar tebėra lietuvių tauta. 
Šitokių vyrų ir merginų dabar gausu mokslo, literatūros, me
nų, sporto, įvairių viešųjų sambūrių, ūkio, pramonės, ar mū
siškai sakant, «laisvųjų profesijų» (gydytojų, inžinierių, rašy
tojų, agronomų...) sekretoriuose. Tai visi, kurie tnrėjo, suge
bėjo ir norėjo prisitaikinti naujo gyvenimo sąlygoms ir sti
liui ir kurie kur nors yra «spec». Visi, kurie tose sąlygose 
augo, mokėsi ir savaime priprato. Šalia visąis laikais ir vi
sur tūnančio orivizmo, oportunizmo, savanaudiškumo ir pa- 
laižūniškumo, ši grupė turi nemaža teigiamų ir visai gerų 
savybių.- ji lietuviška, patriotiška, darbšti ( .. nors, kaip tei
giama, kiek perdaug nugerianti,, geriau už fanatikus partie
čius išmananti savo sričių darbus ir žinanti, kaip reikia 
gyventi.

Ji daugumoje nori atdarų langų į Vakarus ir visokių 
santykių su išeiviais. Ji ne būtinai trokšta mums tik «blogo», 
daugiau gal linki gero ir net ne įstengia agituoti. Bet su 
pabrėžimu siekia parpuyti save net pasididž uoti, ir esamom 
sąlygom vis dėlto pajėgia kūrybiško ir naudingo padaryti 
savo tautos rėmuose, savo tautos garbei, savo «tėviškės» la
bui. Tuo ji nuoširdžiai tiki, nori būti taip mūsų suprasta ir 
už tai įvertinta.

Su ja išeivija turėjo ir turės daugiausia dvasinių, ideo 
loginių ir psichologinių konfliktų, sunkiai suderinamų pažiū
rų, rimtų ar trivialių nesusipratimų. Nes čia beveik neįmano
ma surasti abi pusi patenkinančių išeičių ir protingo dialogo 
temų, kadangi už nugaros stovi enkavedistims arbitras. Už
sienio «fašistinė» ar «klerikalinė» spauda pagirs tokį veikėją 
ar kūrėją, teigiamai įvertins tos rūšies darbus ar reiškinius, 
— Anas ar anie atsilieps, kad tai beprotiškas meškos patar
navimas, skandinimas ir pirštu parodymas, ką okupantas 
tuojau gniauš. Jei kuris ryškesnis asmuo ar jo veiksmas bus 
čia išpeiktas ir išbartas. — anas nepyks dėl to pasidaręs 
dar švaresnis kompartijos ir policijos bylose, bet dvasioje 
kentės ir rūsčiai priekaištaus; Aš juk dirbu rizikuodamas Lie 
tuvai ir lietuviams, bet tie idijotai atplaišos nesupranta, nie. 
ko nepažįsta, tik koliojasi. Pagyventų čia, tai žinotų»...

Tokių priekaištų, skundų, pasipiktinimų jau daug girdė
jau per pastarą dešimtmetį. Reikia ir reikės prie jų šaltai 
priprasti, nes jie negalės išnykti. Nes abi pusės savaip tei
sios, galbūt.

Liaudis «n e žmonės» ir stebuklai
Pagaliau tebėra dar trečia lietuvių visuomenės grupė 

— pati gausiausia, tik ne gyvumu ir įtaka, bet skaičiumi. 
Nekomunistinė, savo dvasia dar ir uesusovietinta, neturtin

Faktai apie rusu 
invazija.

Skaitant laisvojo pasaulio 
spaudą, beveik kasdien gali
ma rasti įdomių faktų apie 
rusų ir čekoslovakų susikirti
mą, su kuriais verra susipa
žinti. Tie faktai nušviečia su
sikirtimo eigą ir yra būding- 
tiek rusams, tiek čekoslova- 
kams.

«Draugai» suraknitom 
rankom

Kai Dubčekas sužinojo, kad 
rų tankai įsiveržė į jo tėvy 
nę, jis sunkiai atsiduso ir ta
rė posėdžiaujantiems ministe- 
riams.- “Aš visą laiką bendra 
darbiavau su rusais, ir štai 
ką jie man padarė’4! Be t ta 
buvo tik dramatiškų, begėdiš 
kų ir žiaurių įvykių pradžia 
kuriais jau ne kartą pasižy
mėjo tiok carai, tiek dabarti
niai Kremliaus valdovai.

Užimdami Pragą, rusai suė
mė Čekoslovakijos ministerius 
pastatė juos prie sienos ir 
liepė iškelti rankas aukštyn, 
kad galėtų patikrinti, ar ne
turi ginklų. Nors ginklų ir 
nerado, bet ministerial turėjo 
stovėtti pakeltom rankom net 
2 valandas. Paskui rusai su
rakino jų ranbas ir išvežė 
slapton vieton.

lada prezidentas Svoboda 
paprašė rusų nuvežti jį Mas- 
k on, kad galėtų pasikalbėti 
su Brežnevu ir kitais. Rusai 
sutiko. Pasiekę- Kremlių, pre
zidentas Svoboda atidavė vi
sus ru ų ordinus, kalbėjo kuk 
ėiodamas ir grąsė nusižudy- 
siąs, jei rusai nepaleis minis- 
terių ir nepradėk su jais de
rėtis. amatę, kas dedasi Če- 
koslovaiijoje, ir supratę, kad 
neatsiras išdavikų, kurie su-

(paoaiga 5 pusi.)

gerų darbų, paguodos, vilties, 
širdies, jautimo, kad ne visi 
žuvom ir gal ne viskas žuvo. 
Tai «privatiniai santykiu » pa 
čia gryniausia, sentimenta
liausia prasme.

Galėtume pridėti dar vieną 
labai specialią grupę atka
klių, principinių antikomunis- 
tų pasiryžusių niekuomet ne
pasiduoti. visuomet kovoti už 
laisvę, dviejų ‘pogrindžių” 
veteranų, kurių 'pažiūra j už. 
sienio lietuvius, tikėkit, nebu
vo švelni, daug laukianti, daž 
niau priekaštaujanti, kaltinau 
ti pabėgėlius dėmesio stoka 
kraštui, išsiskiedimu. net išsis- 
kiedimu. net išsimimumu ir 
supuvimu. Jie statė uždavi.

giausia, mažiausiai aprusinta, be privilegijų. Tai liaudis, «dar
bo bitės», išlaikančios Kremlinio avilio karalienes ir tarnus.* 
kolchozininkai sodiečiai, įmonių daabiniikai, smulkieji įstai
gų tarnautojai, senesnio amžiaus kartos, kapitalistinės siste
mos «liekanos», grįžę sibiriokai, visas gausus išnykimui skir
tas «buvusiųjų» konglomeratas «nežmonės»...

Šios grupės labiausiai išsiilgusio! bendravimo ir ryšių 
su išeiviais, oabėgėūais, atsiskyrėliais. Jos pirmosios užmez
gė santykius, kai oficialiai jie buvo dar neskatinami, o slo
pinami. Šiuose santykiuose nėra beveik jokių politinių ar 
šiaip gudraujančių motyvų. Jie trokšta daugiau žinių apie 
gimines, artimuosius, draugus, pažįstamus — praplėšti ilgų 
metų atsiskyrimo ir uždarumo luobą, labdaringos pagalbos,

niūs sau, kurių negalėjo įvyk 
dyti, ir reikalavimus išeivijai, 
kurių ji nė nenorėjo vykdyti... 
Ta narsi ir gana gausi grupė 
buvo! Šiandien jos, kaip mi
nėjau, beveik nebėra.

Jei kas panašaus atsiras, 
tai bus naujas pogrindis ir 
kiti dalyviai. Ir visai kitos 
sąlygos. Tuo tikėti galima vi
siems, kurie tiki stebuklais. 
O stebuklų būna ir šiais lai
kais, nors retai.
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MÚSU JĖGOS, MÚSU ŽINIOS, LAISVAI LIETUVAI TĖVYNEI

Prie Didvyriu Išeiviu Paminklo
Lenkijoje nesenai viešėję lietuviai sklandy

tojai ir aviacijos veteranai aplankė Dariaus ir 
Girėno žūties vietą Soldino (dabartinio Muslibu- 
žo) apylinkėse. Ten Nepriklausomos Lietuvos ae 
roklubas yra pastatęs tų Lietuvos išeivių didvy
rių atminimui skirtą paminklą. Jo memorialinę 
lentą nesenai atnaujino inž. Markevičiaus vado
vaujami Vroclavo (Breslau) lietuviai. Miško aikš
telė išvalyta, takai išbarstyti smėliu, papuošti 
skujomis. Paminklo priežiūra rūpinasi jaunieji 
Lenkijos karceriai (pionieriai), kurie čia rengia 
jaunimo sąskrydžius. Vietinės (mokyklos mokyto
ja svečiams pareiškė: «Mes čia ateiname ir atei 
Sime, kad pasisemtume meilės tėvynei». Medžiuo 
se dar matyti jų lėktuvo <Lituamcos» padaryti 
gilūs randai.

Lietuvių ekskursantų vardu lakūnas Česlo
vas Balčiūnas ir rašytojas Jonas Dovydaitis pa
dėjo ąžuolo lapų vainiką su užrašu: «Lietuvos 
didvyriams lakūnams teponui Dariui ir Stasiui 
Girėnui». Žodj tarė ir ekskursijos vadovas sklan 
dytojas ir sklandytuvų konstruktorius Br. Oški- 
»is bei kiti

Tenka pažymėti, kad rašytojas J. Dovydai
tis šiemet parašė ir išleido knygą «Aerodromo 
apysakos». Jos didžioji dalis skirta Dariaus ir 
Girėno skrydžiui per Ątlanto vandenyną tuo ne
dideliu lėktuvu anais metais, kai lėktuvų kons
trukcija dar nebuvo ištobulinta. Knyga pasakoja 
taip pat istoriją apie šių didvyrių įamžinimą Pun 
tuko akmenyje prie Anykščių.

Reikia prisiminti, jog abu šie jauni lakūnai 
buvo išeiviai iš Lietuvos, apsigyvenę Jungtinėse 
Amerikos Valstybėse. Jiedu tuo savo užsimotu, 
kad ir pilnai nepasisekusiu žygiu dėl nur iki 
šiol pilnai neišaiškintų priežasčių — kitų gani 
pagrįstu tvirtinimu jog dėl vokiečių kulkų labai 
išgarsino Lietuvą. Tuo jiedu labai pasitarnavo 
savo tėvų žemei, tėvynei Lietuvai.

(Tėv. Žib.)

Lietuvis inžinierius - dangoraižiu 
statytojas

Nesenai lietuvių būrelis aplankė ką tik 
baigtą statyti moderniausią maudymosi baseiną 
ir poilsio centrą Toronte, Kanadoje. Atidarymo 
iškilmėje dalyvavo daugybė pareigūnų, versli
ninkų ir šiaip kviestinių svečių, Visi sveikino 
statybos firmos savininką Goldlist ir vyriausią 
statybos inžinierių lietuvį Vytautą Luimą. Sis in
žinierius lietuvių būreliui parodė moderniausius 
baseino ir dangoraižių įrengimus.

Prieš 10 metų šioje vietoje tebuvo laukai ir 
krūmai. Dabar čia įsikūręs lyg atskiras miestas, 
kuriame dominuoja 5 apartamentiniai dangorai
žiai, pastatyti vadovaujant inž. Luimai. Per tą 
laiką jis įrengė 5.000 būtų. Netrukus numatytas 
statyti naujas dangoraižis už 15 milijonų dolerių. 
Inžinieriaus Luimos vadovybėje dirba daugybė 
darbininkų ir specialistų. Jų tarpe yra visa eilė 
lietuvių. Kai kurie jų turi atsakingas pareigas,

(Tėv. Zib.)

Pavasari Darželyje
ALĖ RÚTA

Jos diliausias buvo turtus —
Darželis prie pat kelio. —
Žirnikėliai vidury
O aplinkui — kvepinčios nasturtos.

Kiek toliau žaliuoja rūtos ir razetos.
O kvepėjimas gi jų!
Eidamas pro šalį neįkvėptų retas 
į pat gilumą krūtinės šitą kvapą.

Dar toliau — lelijos baltos šneka — — — 
apie ją ir apie šitą
Kur am skynė vieną žiedą iš bijūnų raudonų 
Ir jam prisegė taip kartą neprašyta.

Ir nuraudo, kaip rausva palangės rožė,
O jis juoke,,
padėkojo
ir per kaimą su kita nudrožė.

Ir girdėdavo jurginai,
Kaip ji vardą vakarais jo mini,
Ir šaipydavosi grioviuose kaimo dilgės
Kaip ji dairosi į kelią, kaip jo ilgis.

O jis ėjo ir nuėjo su bijūnu atlape raudonu.
Dega jos širdis, kaip tie žiedai aguonų.
Kai žiedai skaisčias akis jau merkia, 
ji priaigiaudus veiuą prie lelijų verkia.

BALSUOJA KATALIKŲ JAUNIMAS. Vokieti
joje Orsnabrueko vyskupas H. Wittier leido jau
nuoliams nuo 16 metų amžiaus balsuoti renkant 
parapijų tarybas, o kandidatuoti į tąrybą — nuo 
18 m. amžiaus. Mat, vyskupas pastebėjo, kad jau 
nimas nuo 16 m. amžiaus yra aktyviausias para
pijos darbe.?

«jniHTIH-.Ji ‘iftr Ii UXi.lWlWf*

PROTESTUOTI AR PADĖTI? Austrijos jau
nimas su šūkiu «Protestuoti ar padėti» kartu su 
tarptautiniu sąjūdžiu «Pax Christi» renka kraują 
sužeistiems civiliams Vietname. Prie jų kilnaus 
darbo prisidėjo ir nekatalikai. Iš tikrųjų, daug 
kur jaunimas tik protestuoja, rėkia, bet nieko 
nedaro konkrečiai padėčiai pagerinti.

PRANCŪZIJOS VYSKUPAI IR RIAUŠĖS

Prancūzijos vyskupų konferencija prieš 
kiek laiko apsvarstė praeities riaušes, kruvinus 
studentų ir darbininkų susirėmimus su policija. 
Ji priėjo išvados, jog yra būtinos reformos , 
bet pasmerkė smurtą. Vyskupai apgailestavo, 
jog stinga tikrosios laisvės ir didesnio teisingu
mo materialinių gėrybių padalinime.
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Mergaitė ii pavydas
Moteris nepavydi vyrui — 

nei to, ką jis turi, ar ką ga
li. Aštrioji pavydo ietis Wfina 
nugręžta prieš kitą mo
terį. — Kodėl? Abi nori 
lãiméti ar sau palenkti myli
mą objektą. Susikerta širdys 
dėl pirmenybės. Banaliai kai 
bant, susikerta dvi meilės 
konkurentės.

Moteris pavydi daug daly
kų, kurie, atrodo, neturi nie
ko bendro su meile. Ji pavy
di kitai gražesnės suknelės, 
megztinio, karolių. Pavydi 
švelnesnių plaukų, baltesnių 

dantų, didesnių akių... Bet ar už tų dalykų galų 
gale nesislepia vienas centrinis rūpestis, kad ki
tos dėl anų privalumų gali būti labiau mylimos, 
bent labiau populiarios? Atrodo, kad viskas pas 
moterį sukasi viename meilės centre. Ar gi nuos 
tabu, kad įsisuka ir pavydas?

Vis dėlto pavydas yra pats nesocialiausias 
jausmas, kokį moteris turi. Shekespearas 
jį pavadino biauriu slibinu žaliom akim. Ir mū
sų priežodis sako: «<è pykčio akys parausta, o 
iš pavy io — pažaliuoja >. Pavydas, kaip kėslus 
žaltys, briaunasi į gerą moters širdį.

Ar ne dėlto simbolika gretina moterį su žal
čiu? Kita simbolika mena nekaltą mergaitę, ku
rią slibinas kėsinasi praryti. Antra vertus, sutrin 
ti galvą žalčiui pažadėta galia tik šventajai Mer 
gelei. Tik šventajam vyrui duota ietis gelbėti 
mergaitę nuo s u Dino.

NUOSTABOJ! POLLYANNa

Iš tikro, yra kažkas šventa, kai mergaitė 
neturi to «žalio pavydo». Imkime nuostabią Pol- 
lyanną, matytą filme. Mergaitė didelėm akimi 
žvali ir akyli. Ji viską stebi, viskuo nomisi, vi' 
sur landžioja. Sakytum smalsus vaikas, kaip ir 
visos mergaitės. Bet ką ji mato — neneša į rin
ką, nepasakoja, kan nereikia, o dedasi į galvą 
ir «virškina», kaip tai daro berniukai.

Ji įspūdinga, bet nepasimetusi įspūdžiuose. 
Mato supainiotus reikalus, charakterius, kaimy, 
nų santykius, bet pati nesipainioja. Priešingai, 
galvoja kaip viską išpainioti ir išlyginti. Ji ne 
tik galvoja, bet ir veikia. Galvoja, kaip berniu
kas, o veikia švelniai, kaip mergaitė. Po- 
lyanna, iš tikro, yra kažkoks idealus derinys, ką 
geriausia turi berniukas ir ką mergaitė,

Ar pastebėjai, be kitko, kad Pollyanna ma
žai rūpinosi savo drabužiais ir asmeniniu pasine 
kimu. Jos pagrindinis noras buvo, kad kitiem 
sektųsi.

(Iš knygos «Moderni mergaitė»)

«Kas jaunose dienose neišmoko savo «ne 
rams sakyti «ne», neišmoko klausyti 
savo valios, tas yra pikčiausias savo paties prie 
šas ir žodžiu ir darbu puoląs pats save, pradė
damas veikti pirmiau, negu pagalvoja, apsispren 
džia, ką turi veikti».

Weber

«Kas gyvenimu žaidžia, visuomet pralaimi; 
kas nemoka sau įsakyti, tuoj lieka vergas».

Goethe

«Kas rūpinasi savo gyvybe išgelbėti, pra- 
puldys ją; ir kas praranda ją, išgelbės ją.».

Kristus
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(pabaiga iš 3 pusi)

tiktų sudaryti ruaams visiškai 
paklusnią vyriausybę, Krem
liaus valdovai pradėjo atlyžti.

Priešinimosi būdai
Tuo tarpu Čekoslovakijoje 

vyko tikras “jomarkas”. Para 
ginti slaptų - radijo siųstuvų, 
čekoslovakai visų pirma nu
ėmė visus kelių ir gatvių už
rašus, kad okupantų kariuo
menė nesusigaudytų nei Pra
goję, nei provincijoje. Paskui 
čekoslovakai pradėjo slėpti 
žemėlapius ir turizmo knygu
tes. O kad rusų policija nesu' 
imtų žinomesnių žmonių, če’ 
koslovakai /nuėmė namų nu
merius ir per radijo pradėjo 
skelbti,^kokie yra slaptosios 
rusų policijos automobilių nu
meriai. Vienas sunkvežimio 
šoferis, atpažinęs slaptosios 
policijos automobilį, tuojau 
jį sutraiškė, priremdamas 
prie sienos. Jei rusai arba 
lenkai paklausdavo kelio, če
kai rodydavo į priešingą kryp 
ti Krautuvės arba užsidarė, 
arba atsisakė betką rusams 
parduoti.

Viena radijo stotis paskel
bė, kad koks tai rusų tankų 

* dalinys galįs duoti kareiviams 
tik po 6 bulves, Miestų ir 
miestelių sienos buvo nukli
juotos rusus užjaunančiais 
užrašais, pilnais sąmojo ir 
humoro. Štai keletas pavyz
džių; «nide’ė rusų ginklų na- 
roda Vaclovo aikštėje. įėji
mas laisvas išėjimas nega
rantuotas». «Vokiečiai norėjo 
mus pavergti 1.0! 0 metų, ru
sai — amžinai». «Rusai atėjo! 
Slėpkite laikrodžius ir mo
teris».

Nusileidimas, asaros 
neviltis

Gavę informacijų apie tokį 
čekoslovakų »ben iradarbiavi- 
mą> su okupantais, rusai ats
kirais lėktuvais nuvežė Če
koslovakijos ministerius į 
Maskvą ir pradėjo derybas- 
Pradžioje Brežnevas grąsė, 
kad dalį Čekoslovakijos pri
jungs prie Rusijos, o bohemi 
ją ir Moraviją pavers karinė
mis rusų prefektūromis. Ta
čiau pamatę, kad čekoslova

Stasys Lapienis
naujose patalpose parduoda įvairias 

statybos medžiagas bei visokius 

namų reikmenis.

Naujasis adresas:

DEPOSITO PARATODOS

kų tas nebaugina, rusai pra
dėjo nusileisti. Čekoslovakai 
sutiko:'įvesti spaudos cenzū
rą, panaikinti tris partijas ir 
politinius kliubus ir glaudžiai 
bendradarbiauti su Rusija eko 
nominiais klausimais. Rusai 
prižadėjo tuojau išvesti ka
riuomenę iš miestų, o iš viso 
krašto tada, kai padėtis pasi
darys «normali”. Čia ir lieka 
didelis klausimas, j kurį kiek 
viena partija — Rusija ir Če
koslovakija — gali savaip at 
sakyti.

Kai Dubčekas grįžo į Pra- 
gą, jo kaktoje buvo maža 
žaizda. Jo rankos drebėjo, o 
reti plaukai atrodė pražilę. 
Eidamas į ministerių posė
džių rūmus, jis apalpo. Mi- 
msteris pirmininkas Cernik 
prisipažino, kad jo gyvybę 
išgelbėjęs prezidentas Svobo
da. Pats prezidentas, kalbė- 
damas tautai, pravirko. Su 
ašaromis kalbėjo ir Dubče
kas, aiškindamas tautiečiams 
Maskvos derybų rezultatus- 
Karta’s jo balsas nutrūkdavo 
ir toji pertrauka buvo iškal
besnė už jo žodžius.

Sužinoję, ko Maskva iš jų 
pareikalavo, čekoslovakai nu
sivylė. Kaikurie parlamento 
nariai tvirtino kad parlamen
tas to susitarimo nepatvirtins. 
Tačiau išgirdęs iš Dubčeko 
ir ministerių apie Maskvos 
derybų eigą ir būdą, parla
mentas nusileido ir tą sutartį 
priėmė. Bet kitos išeities jie 
ir neturėjo. Juk ministeris 
pirmininkas Cernik žurnalis
tams prisipažino, kad rusai 
jam įsakė suimti 2.000 inteli
gentų ir pašalinti iš komunis
tų partijos visus, kurie prita
rė naujoms reformoms. Jis 
pats, .ernik, ragino gabiau
sius žmones apleisti kraštą, 
kol dar yra galima. Austrijos 
valdžia sako, kadfVienos mies 
te yra 20.000 čekoslovakų, pa 
bėgusių nuo rusų. Nežinia, 
kiek pabėgo į Jugoslaviją ir 
kitas kaimynines valstybes. 
Vakarų Europoje priskaitoma 
apie 60 000 čekoslovakų turis
tų, kurie pratęsė savo vizas 
ilgesniam laikui ir dairosi, 
kas bus toliau. Nors Dubče
kas ragino visus grįžti į tė
vynę, bet niekas nesiskubina

namo.

Atbaido kompartijas
“Visos komunistų partijos 

užsienyje turi remti Sovietų 
Sąjungą, nes ji yra revoliuci
nio sąjūdžio atrama visuose 
kraštuose”. Taip sakė Stali
nas 1925 m. Luigi Longo, da
bartinis Italijos komunistų 
partijos pirmininkas yra kitos 
nuomonės ir neseniai rašė, 
kad Italijos komunistų parti
ja nedalyvaus Maskvos kon
ferencijoje, šaukiamoje lap
kričio mėnesį, jei rusai ne
apleis Čekoslovakijos. Ernst 
Fischer, Austrijos komun stų 
šulas, mano, kad reikėtų su
šaukti laisvojo pasaulio komu 
nistų komunistų konferenciją 
ir pradėti komunistų sąjūdį, 
nepriklausomą nuo Maskvos*

Labai galimas dalykas, kad 
rusai, trypdami Čekoslovaki
jos laisvę, atbaidys nuo savęs 
jau ir taip negausius draugus 
ir pasiliks vieni ir izoliuoti. 
O tai būtų didžiausias Rusijos 
komunistams smūgis. Matyt, 
kad tai nujaučia ne tik Dub
čekas, bet ir Brežnevas. To
dėl jie sutarė vėl derėtis- 
Lazda turi du galu, ir Brež
nevas, bandydamas Dubčeką 
nuversti nuo sosto, gali ir 
pats jo netekti. Smurtu pa
grįstoje politikoje nieko nė
ra amžino, ir kas šiandien 
kasa duobę kitam, tas anks
čiau ar vėliau gali pats įpul
ti į ją-

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

Česlovas Jakiunas

PIGI IR GERA KOKYBĖ!

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.

Didelis pasirinkimas medžiagų ir skoningas 
pasiuvimas, LAURO SANDRON vyriškų rūbų

SIUVYKLOJE LAURO
Rua do Orfanato, 686, — V. Prudente — Fone 63-5294 

São Paulo
Medžiaga parduodama ir išsimokėjimui

Z teikite ir įsitikinkite medžiagos ir darbo kokybe ir kaina

VAK. VOKIETIJOS KATALI 
KAI padeda Pietų Amerikai... 
Esseno mieste įvyko ne taip 
senai «Adveniat» draugijos 
susirinkimas, vadovaujant vys 
kupui Hengsch. Susirinkimas 
mas nutarė skirti Pietų Ame 
rikos Bažnyčioms 26 milijonų 
DM arba apie 5 milijonus do
lerių. Daugiausia teks Argen 
tinai ir Brazilijai, ypač jų ku 
nigų seminarijom Pinigai su
renkami bažnyčios Advento 
ir Gavėnios metu.
nm—Mii 
HKKSKSii

KAT. JAUNIMO TARPT. 
KO GRESAS įvyko Vak. Ber
lyne. Pagrindiniu kalbėtoju 
buvo Dom Helder, Recife ar
kivyskupas. Jis pasižymi so
cialiniu radikalumu. Savo kai 
boję jis reikalauja skubių re
formų. Pagal jį, P. Amerika 
gyvena priešrevoliuci jos metą.

Tarpt. Olimpiadas Meksiko 
je metu bažnyčios olimpiados 
zonoje pavestos įvairių konfe 
sijų tikintiesiems, kad jie ga
lėtų turėti savo pamaldas. 
Olimpiados pabaigoje bus pa
maldos už pasaulio taiką.

SKAITYKITE 16
PLATINKITE Vii 
NINTELI PIETŲ AMER|KOf 

SAVAITRAŠTI <NI O S Ų
LIETUVA»

ĮSIDĖMĖTINI ADRESAI
LIETUVOS ATSTOVYBES 
URUGUAY, MONTEVIDEO;

LIETUVIŲ BAŽNYČIA VILA 
ZELINA; Rua Inaeio ir Av 
Zelina, Mons; Pi© Ragažins- 
kas, Tel. 63-5975.

Šv. Juozapo Vyrų1 Broli jos 
Pirmininkas p. Juozas Mate» 
lionis, Rua latai, 150 — Casa 
Verde, Tel. 51-4011,

TĖVAI JĖZUITAI: Rua Li; 
tuania, 67, Mooka — Tel 
92-2263

LIETUVIŲ SĄJUNGA BRA
ZILIJOJ — Pirmininkas p, 
Aleksandras Bumblis, Rus 
Gen. Fonseca Teles, 606 
Tel. 81-6423.

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

LIETUVIŲ KALBOS

PAMOKOS S. PAULY:

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

MOOCA, Rua Lituania, 67 
šeštadieniais 14 vai

LIETUVIAMS PAMALDOS 
LAIKOMOS

V. Zelina parapijoje kasdi® 
ną ir kiekvieną sekmadienį 
kaip iki šiol

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

Sekmadieniais ir šventadi® 
niais 8 00 ir 17,00 vai.. Darbi 
dienomis 7 r 7.30 vai., arba 
atskirai susitarus dėl laikot 
kai turimos metinės ar 7 d 
mišios

špažintys čia klausom®» 
kasdieną prieš mišias,

Jiruią mėnesio sekmadienį 
Parque das Nações 16 vali 
V. Carolina 15 vai.;
Casa Verde, 17.15 vai;
Antrą :

Jaęana klierikų kopi. 8,30 vai 
Bom Retire, 10 vai 
Utinga 16,30 vai.,

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

Paskutinį:
Vila Anastacio 8,30 vai.,
Vila Bonilha 11,15 vai.
V Prudente 18 vai.

RIO DE JANEIRO

Lietuvių radio valandėlė 
«A voz da Lituania» yra trans 
liuojama KETVIRTADIENIAIS 
18 vai. 40 min.

Avenida Sapopemba, 5761, V. Guarani

Metalúrgica ARPRA LIDA.
METALÚRGICA - FABRICAÇÃO DE PEÇAS 

PARA AUTOMÓVEIS
ES TA MP OS, PEÇAS ÊSTAMPADAS E FERRAMENTAS

Rua Marechal Malet, 97 - 125 Tel. 63-5821 — V. Zelina
V. Prudente

Caixa Postal *371 — São Paulo

VIENINTELIAI ATSTOVAI GARSIOJO VANDENS LINDOYA

Lindoya vanduo yra e^iiai žinomas gėrimas 
Kurio puikų veiKuim į žmogaus sveikatą jau 
visi yra vienbalsiai pripažinę. Pabandykite, 
sitikinkite ir visados naudokite!

Rua Dino Bueno, 643
Telefones: 220-1748, 220-1751 e 220-1752

Caixa Postal 3967 — SÃO PAULO
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BRAZILIJOS LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS VALDYBA 
kviečia visus tautiečius spalių 26 d. 20 vai. į 

PAVĄSARINI SUSIPAŽINIMO i POBŪVI

dr. Kudirkos vardo rūmuose, rua Lituania, 67, Mooca, 
įdomi programa, šokiai, bufetas, 

Naudokitės proga — įėjimas nemokamas

Šiandien važiuojam piknikan 
i PRAIA GRANDE

AUTOBUSAI IŠEINA 6 VAL. IŠ CASA VERDE, MOKOJE 
IŠ RUA LITUANIA IR IŠ VILA ZELINOS.

PASKUTINĖ PROGAI

PAS KUN JUOZĄ 
ŠEŠKEVIČIŲ (DĖDĘ JUOZĄ)

Teko nuvykti spalių mėn. 
13 d. j pagalbą sunkų misijų 
darbą tarp brazilu drbančiani 
kun. J. Šeškevičiui. Plakiau 
16 valandą šv. Mišias Bororė 
nes kun. J. Šeškevičius bu
vo sutrukdytas dėl ruošiamos 
procesijos kitame provincijos 
už Santo Amaro esančiame 
Barro Branco miestelyje.

Paklausiau, kiek turi tokių 
koplyčių, kur laikomos pa
maldos? Sako — 14. Spindu
liu būtų apie 70 kilometrų. 
Tik kunigas J. Šeškevičius 
gali tokį plotą apibėgioti, ap
lankyti ligonius, suruošti pa
maldas, sukelti lėšų kad ga
lėtų pastatyti naujas koply
čias ir bažnyčias.

Barro Branco vietovėje jau 
stovi gana didelė bažnyčia, 
tiK dar neįrengta. Pereitais 
melais jau joje laikė pamal
das, nors dar buvo tik sienos, 
be stogo. Dabar jau uždėtas 
stogas ir ruošiamu kermošium 
nori sukelti pusantro milijo
no senų kruzeirų, kad galėtų 
įvesti elektros šviesą.

Liet, kunigas Juozas visuo 
met pakilioj dvasios, pilnas 
energijos ir darbuojasi gry
nai Dievo garbei ir sielų iš
ganymui, nors savo apylin
kė! neturi nė vienos lietuviš
kos šeimynėlės.

J. Bružikas, S. J.
<■—II

UŽSIMOKĖJO UŽ M. L.

Po 10 ncr.; P. Griškonis, 
N. Stasiulionis, Jonas Budzi- 
las, Juozas išiurkus.

D R. 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

Atende-se com hora marcada
DR JONAS NICIPORCIUKAS

Cirurgião Dentista 
p/ Universidade de São Paulo 

RAIOS X
©onsultorios Rua Cap" Paeheco Chaves, 1296, 

Vífe Prudente, Tel.

IEŠKAU

Aš, ČINČIKAITĖ VERONI
KA, duktė Ko to, ieškau sa
vo pusbrolių Činčikų Kosto, 
Kazio ir Leono, sūnų Juozo.

Jeigu kas žino, prašau pa
rašyti.- Vilniaus, Petro Cvir
kos 2 bu o 13.;

PAIEŠKOMAS

Jonas Švirikas, gim. 1913 
m. Išvykstant jam į Braziliją 
buvo Juzės Šimkutės įsūny, 
tas, o ji ištekėjo už Varpu- 
čanskio, Paieško Torukienė 
Elena per ML redakciją.
IISKMHEHni
Ham—ii

DĖKOJA A. A. KUN.
K. MILIAUSKO SESUO

Jo sesuo Albina laiške T. 
J Bružikui 3 rugsėjo rašo;

«Mielas ir brangus Tėveli! 
Sužinojusi apie brolio Kaziu
ko mirtį, rašau 'Jums laišką 
su didžiausiu liūdesiu. Taip 
iš skausmo verkiau kaip ma
ža merganė. Juk Kaziukas 
buvo taip geras ir malonus! 
Jo laiškais aš susiraminda
vau, jis mane užjausdavo, pa 
guosdavo... Nors senai bebu^ 
vau gavusi nuo jo laiškelį, 
bet tikėjausi, kad dar pas
veiks, gal aplankys mane jo 
švelnūs žodžiai. Liūdna da
bar, bet ką padarysi — tokia 
Dievo valiai

Kai pats galėjo parašyti, 
skųsdavosi vargšelis savo /li
gom. Geriau, kad Dievas jį 
pasiėmė pas save, negu sirg 
damas būtų ilgiau kitiem naš 
ta, be savų, be savo krašto. 

Kad taip būtų sirgęs savo 
krašte, nors būtume aplankę 
tokioj sunkioj ligoj.

Skaudu prisiminti jo visą 
gyvenimą ir ligą, ir tai, kad 
negalėjome nei į paskutinę 
kelionę palydėti jį! Mirtis ne 
gailestingai išplėšė jį iš mū
sų tarpo, palikdama neišey- 
domą žaizdą širdyje.

Mielas Tėveli, parašykite, 
ar buvo suteikti jam sakra
mentai prieš mirtį, kadangi 
jis nebegalėjo eiti savo parei 
gų. Ar kas nors matė, kai mį 
rė, kur buvo pašarvotas, ar 
buvo atvykę jo bendradar
biai, kai jį lydėjo? Kas viską 
tvarkė? Gal liko skolingas 
kam? Dėkoju visiems, kas 
slaugė jį ir prižiūrėjo!

Prašau laidotuvių nuotrau
kų, o jei nėra, tai nors kapa 
nufotografuokite ir atsiųskite, 
jei sąlygos leidžia. Parašyki
te,gkurią dieną miręs. Sudiev!»
row—n 
ŪMOM!

«LAIŠKŲ LIETUVIAMS» 
STRAIPSNIO KONKURSĄ

Skelbia «Laiškų Lietuviams» 
žurnalo redakcija. Rašinio 
(straipsnio, vaizdelio ir pan.) 
tema: «Tolerancija ir ištikimy 
bė principams, kryžiuojantis 
pažiūroms ir nuomonėm». 
Konkurso terminas — 1969 
m. vasario 1 d. Skiriamos pre 
mijos trys — 100, 50 ir 25 
dol. Ta pačia tema skelbia
mas konkursas ir jaunimui 
(ne vyresniam 20 metų) su I 
premija 50 dolerių ir II pre
mija — 25 dol.

LIETUVIS CHIRURGAS DENTISTAS 
DR. ALBINAS J. BENDŽIUS

Clinica — X spinduliai — Protežė — Ortodontia 
diplomuotas São Paulo Universitete 

Consultorio: Rua 12 de Outubro, 63, l.o Andar, Sala 108, 
(įėjimas iš Loja Ducal). Priima nuo 15 iki 19 vai.

Dr. Victor Pedro Šauly tis
Cirurgião dentista pela Universidade S. Paulo 

C. R. O. S. P. Nr. 727
Clinica de adultos e crianças Fluor — RX —

Alta rotação
Endodontia e ortodontia movei (ortopedia), 

Taisomi kanalai ir kreivi dantys.
Rua Fr&nça Carvalho, 121, Moóca, 

Arti Dr. Vinco Kudirkos mokyklos rūmų.

LIETUVĖ ADVOKAKÉ
IRENA GRITÊNAS—SPINA praneša savo tautiečiams, 

kad ji priima klientus savo raštinėje, esančioje Láfrg© 
7. de Setembro, 52 6s andar, sala 607 (priešais Forum), 
nuo 16 iki 18 vai. z

Taip pat ji kviečia įsirašyti į steigiamą juridinę or
ganizaciją "Lietuva», kurios nariai už mažą mėnesinį 
mokesnį gauna šias lengvatas; 1) konsultas dovanai, 
2) taip pat visos informacijos ir laatsinkymai, 3) juridi
nė orientacija ir 4) už specialią kainą daromi inventa 
rai, iškraustymai ir nejudomų turtų administravimai.

KALEDOJ5MAS

Nuo spalio 21 d. toliau bus 
lankomi lietuvių namai Tau
tų Parke, Santo Andrė, Utin- 
goje, Camilapoiy, Vila Indus
trial, oampestre, Vila Barce
lona ir apie jas esančiose 
apylinkėse.

JAUNIMO DĖMESIUI. Kur 
važiuosime ir kur stovyklau 
Sime? Artėjant mokslo metų 
pabaigai, jau laikas apsispręs 
ti, kur per ateinančias atos
togas keliausime ir kur 
stovyklausime. Jaunimas suin 
teresuotas dalyvauti ekskursi 
jose, Brazilijoje ar užsienin, 
ar stovyklauti, prašomas su
sirinkti spalių mėn. 20 d. 15 
vaL V. Zelinon, klebonijoje. 
Čia bus tariamasi ekskursijų 
ir stovyklos reikalais.
n«MS»n

LIETUVIŲ KATALIKIŲ MO 
TERŲ DRAUGIJA, spalio 19 
d., 20 vai. ruošia skanią va
karienę, į kurią kviečia lietu 
višką visuomenę, ypač mote
ris dar nepriklausančias drau 
gijai, susipažinti su draugijos 
veikimu. Vakarienė ruošiama 
Jaunimo Namuose, Vila Zeli- 
noje susidomėjimas yra dide
lis. Nesivėluokite pakvietimus 
iš anksto įsigyti, nes šeimi
ninkėms iš anksto reikia ži
noti kiek bus svečių.
lt—B 
iiMsni

LIETUVOS NACIONALINĖ 
MARTYNO MAŽVYDO B1BLIOTEI

KAINA 0,20

POPIEŽIUS APLANKĖ
LIETUVĮ

Vatikano įstaigose, pagal 
Vatikano Koncilijaus pageida 
vimą ir popiežiaus parėdymą 
kaskart daugiau dirba be ita
lų ir kitų tautų specialistų. 
Tuo būdu yra paaugęs ir ame 
rikiečių kunigų skaičius Va
tikano Įstaigose.

Tiems JAV kunigams yra 
pastatytas specialus centras, 
pavadintas mirusio kardinolo 
Stritch vardu, Neseniai Šv. 
Tėvas pašventino tas dvi pen 
kių auktų vilas. To centro vy 
resniuoju yra paskirtas lietu
vis prel. P. Marcinkus, kilęs 
iš Cicero prie Čikagos. Prel. 
Marcinkus dirba Vatikane ir 
daug kur talkina popiežiui- 
Jis ypač atlieka parengiamu© 
sius darbus, kai popiežius 
vyksta į užsienį, ir būna ver
tėjas. Taigi, prel Marcinkus 
yra Pauliui VI gerai žinomas.

Nesenai popiežius padarė 
vizitą prel. P. Marcinkui. Po
piežius prelatą Marcinkų ‘pa
vadino «mūsų brangiu ir |ga- 
biu bendradarbiu» 
n—n

Ulga Gražutė Kuzmickaitė 
ir Viktoras Mickevičius šį 
šeštadienį, Vila Zelinoj, su
mainys žiedus. Daug laimės 
naujo gyvenimo kelyje.

Praėjusį sekmadienį, Vaiko 
Savaitės proga, Lietuvių Ka
talikų Bendruomenės choras, 
pagerbė choristų vaikus. Vai 
dyba įteikė būsimiems ehoris 
tams po dovanėlę Gi mažiu
kai irgi išpildė programą pa
dainuodami fir padeklamuo
dami.
iwi v--
íinõÜ

TARYBOS SUSIRINKIMAS

Pranešama, kad spalių 18 
dieną, 20 vąlandą, Vinco Ku
dirkos rūmuose, rua Lituania, 
67, Mookoje, šaukiamas- Bra
zilijos Lietuvių Bendrueme- 
menės susirinkimas. Visi Ta 
rybos nariai yra kviečiami 
susirinkime būtinai daly
vauti.

Kun. J. Šeškevičius
Tarybos pirmininkas.

A

«MŪSŲ LIETUVOS» RE
DAKCIJAI IR ADMINISTRA
CIJAI, TAIP PAT IR SÃO 
PAULO LIETUVIAMS JĖZUI
TAMS GALITE SIŲSTI LAIŠ
KUS ŠIUO ADRESU

CAIXA POSTAL 4421,
S. PAULO, BRASIL.
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