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Artėja Koncertas
Mūsų brolių lietuvių iš ŠL 

Amerikos mums siunčiamų 
menininkų koncertas vis la
biau artėja. Jie jau yra iš 
Clevelando išvykę kelionėn, 
į šią meno pasiuntinybę. Ji 
retai pasitaikanti bet didi, 
atsakominga, reikalaujanti iš 
menininkų didelio pasiruoši
mo, pasiaukojimo, ištvermės 
ir plataus repertuaro

Lietuvos Laisvės Kovos Me 
tų proga jie atvyksta pas 
mus, Pietų Amerikos lietu
vius, paruošę lietuviškų dai
nų poezijos, tarptautinio gar 
so operų arijų ir simfoninės 
muzikos kelias prog amas.

Solistė mezzosopranas Aldo 
na Butkutė STEMPUŽIENĖ 
DAINUOS lietuvių muzikų Ka 
čanausko, Šimkaus, Jakubêoo 
Lapinsko sukurtas dainas, har 
monizuotas liaudies 1 dnas ir 
arijas iš žinomųjų Verd , Ro
sini, Oonizetti, Manuel de 
Falla operų.

Jaunas lietuvis kompozito
rius Darius LAPINSKAS A-
KOMPASUOS pianu solistei 
ir daug kur diriguss ’simfoni
nius orkestru-, atliekančius 
jo .paties sukurtus kūrimus, 
Bethoveno simfoniją Nr. i ir 
kitų pasaulinio garso kompo
zitorių kūrinius

Leonas BARAUSKAS. DRA 
MOS AKTORIUS (ne operos 
dainininkas, kaip apsirikus 
buvo parašyta) meniškai, dra
matiškai rečituos ištraukas iš 
mūsų pirmojo didžiojo poeto 
Kristijono Donelaičio «Metu», 
nūdienio lyriko Jono Meko 
knygos «Vasaros nakt s» ir 
Juliaus Kaupšo veikalo «Dak
taras Kripštukas pragare».

KUR KONCERTUOJA
«

Šie trys menininkai jau da
vė koncertą 17 d. spalių Ve- 
necuelos sostinėje Caracas 
Amerikiečių centrui, gi spa* 
lių 19 d. Valencijos mieste 
lietuviams ir vietiniams sve
čiams Club International sa
lėje.

Spalių 25 d. Kolumbijos sos 
tinėje Bogotá miesto teatre 
koncertas su simfoniniu or
kestru, kuriame Aid. Stempu- 
žienė atliks taip pat ir D. La 
pinsko ciklą «Mergaitės da
lia». Antras koncertas spalių 

17 d. bus be orkestro, Kvie
simą koncertuoti Medelino 
mieste turėjo dėl laiko sto
kes atsakyti.

Po to jau Argentinoje Bue
nos Aires spalių 31 d. duos 
konferenciją spaudai apie lie 
tuvišką dainą ir muziką, gi 
lapkričio 2 d. turės pasirody
mą per Buenos Aires televi
ziją, 3 lapkričio koncertą tau 
tieč'ams Lietuvių Centre ir i 
lapkričio duos koncertą vi
siems San Martin teatre. Uru

Solistė mezzosopranas ALDONA STEM PU Ž I E N É , 
kuri lapkričio 10 d. dainuos pas mus Ji rašo laiške koncer
to rengėjams; «Bus didelis džiaugsmas aplankyti ir Brazili
jos lietuvius su tokia turtinga ir gražia dainos, poezijos ir 
instrumentalinės muzikos programa»...

gvajuje bus koncertas Monte
video miesto teatre su simfo
niniu orkestru lapkričio 8 d.

KA A IR Kaip pas MUS?
Pas mus menininkai atvyks 

ta iš Urugvajaus lapkričio 9 
dieną< Atskrenda lėktuvu va 
rig» šeštadienio vakarą, 20 
valandą į /iraRopos ae.odro- 
mą «lutų gera Kad daugiau 
tautiečių galėtų nuvykti jų 
pasitikti. Tas gražusis laukia 
sis koncertą pas mus įvyks 
lapkričio 10 dieną, sekmadie
nį 16 vai. Vila Zelinos GIM
NAZIJOS SALĖJE.

Įėjimo bilietus galima įsigy 
ti via Zelinos klebonijoje, 
Mokoje pas Tėvus Jėzuitus 
pas koncerto rengimo komisi
jos iždininką p Šimoni, sam
būrių ir draugijų atstovus. 
Prašomi visi bilietus laiku įsi 
gyti ir laiku atvykti į koncer 
tą. Punktualiai atvykstant vi
siems — ir solistams, ir ânks 
čiau atėjusiems ir rengėjams

Iš Brazilijos Lietuviu Bendruomenės Veiklos
KAPIT. JUOZAS ČIUVINSKAS

Brazilijos Krašto Lietuvių 
Bendruomenė S. Paulo imies* 
te jau pradėjo normaliai veik 
ti, nes nesenai gavo Valsty
bės įstaigos legalizuotus Ben
druomenės įstatus.

Šalia veikimo Brazilijos lie 
tuvių kolonijoje, Bendruome
nė yra taip pat išvysčiusi 
veiklų oendradarbiavimą su 
kitų pavergtųjų tautų sambū
riais. laikydamasi obalsio. 
«Galybė vienybėje».

Juk išsilaisvinimo valandai 
išmušus, turėsime stoti draug 

daug maloniau!
Menininkų pagerbimo kok- 

telis įvyks tuoj po koncerto. 
Jis bus Jaunimo ramovėj 
prie pat Vila Zelinos bažny
čios. ame galės dalyvauti 
kiekvienas norįs arčiau pa
žinti mūsų menininkus, juos 
pageroti ir prisidėti pinigais 
pnt kokteho padengimo iš
laidų. Menininkai išskrenda 
an radienį 13 valandą į Rio 
de Janeiro.

lad nepraieiskime progos 
išgirsti šį tokį retą koncertą 
pas mus. Nugalėdami visas 
kliūtis, piniginius sunkumus 
suteikime savo dvasiai gro
žio, pasigėrėjimo ir laimės 
vaiannų. Jauskime pareigą sa 
v o dalyvavimu pagerbti lietu 
viškojo meno didelius, gar
sius atstovus, pakviesti savo 
artimuosius, prieteiius ir gar
bingus vietinius žmones. Te
būnie tai visiems lietuviškojo 
meno šventė!

su jais, visi kaip vienas, pe- 
tis į petį, į kovą. Tad turime 
ir dabar vieni kitus pažinti, 
drauge veikti, nes mūsų, pa
vergtųjų tautų, visų yra tas 
pats idealas — LAISVĖ.

DRAUG SU PABALTIJO 
VALSTYBIŲ KOMITETU

Šiai veiklai Bendruomenės 
įgalioti atstovai yra kap. Juo
zas Čiuvinskas ir Petras Ši
monis. Jiedu jau dalyvavo 
šioje veikloje ir prieš Ben
druomenės įsikūrimą. Jiedu

•Lietuvos Laisves Kovos Metai

KVIEČIAME visus mielus tautiečius, tautietes ir | 
į jaunimą dalyvauti lapkričio (novembro) 10 d.į sekma- | 
I dienį, 16 valandą Vila Zelinos GIMNAZIJOS SALĖJE f

AiEMNlNKfJ KONCERTE | 
| Dainų, poezijos ir muzikos Koncertą duos mums I 
| Šiaurės Amerikos lietuvių atsiųsti svečiai menininkai: į 
| solistė mezzosopranas Aldona STEMPUŽIENĖ | 
| aktorius deklamuotojas Leonas BARAUSKAS | 

ir pianistas muzikas Darius LAPINSKAS 
įėjimo bilietai gaunami pas draugijų narius.

Koncerto Rengimo Komisija

būdavo kviečiami trijų Pabal- 
tijos valstybių bendruose ko
mitetuose, kurių tikslas buvo 
visais galimais būdais kelti 
Pabaltijos valstybių neteisėtą 
bolševikinę okupaciją ir jų 
vargus netekus nepriklauso
mybės.

Ši Pabaltijo valstybių orga
nizacija taip pat rūpinasi at
gavimu konsularinių teisių, 
kurios buvo suspenduotos bu
vusio prez. Janio Quadros.

Trijų Pabaltijo Valstybių 
Organizacijos iniciatyva, ku
rios pirmininku šiuo metu yra 
kap. Juozas Čiuvinskas ir se
kretoriumi latvių atstovas inž. 
J. Rudzitis, buvo sukurtas lai 
kinas platesnio masto sambū- 
rys. Buvo sudarytas «COMITÊ 
INTER-ETNICO JUBILAR 1918
— INDEPENDENCE - 1968
— Etinis Jubiliejinis Komite- 
1918 — 1968 Nepriklausomybei 
minėti», pakviečiant dar 8 
pavergtas tautas. Šio komite
to garbės pirmininku buvo 
pakviesta p Dr. Dulce Sales 
Cunha Braga, o pirmininku 
p. dr. F. Saukas, Estijos kon
sulas.

Šis komitetas ruošiamu iš
kilmingu 10 metų nepriklauso 
mybės šių 11 valstybių pas
kelbimo minėjimu norėjo at
kreipti Brazilijos Vyriausybės 
dėmesį į šį tautų užgrobimą 
bei įspėti brazilus apie komu 
nizmo pavojų, Iškilmingas mi
nėjimas buvo suruoštas S. 
Paulo miesto Teatre.

Šiame minėjime visos pa
vergtos tautos dalyvavo ofi
cialioje dalyje su savo vėlia
vomis. Deputatė dr. Dulce Sa 
les Cunha Braga pasakė kal
bą apie pavergtųjų tautų liki
mą, pasmerkė Sov. Sąjungos 
veiksmus ir reikalavo sugrą
žinti visoms pavergtoms tau
toms laisvę ir nepriklausomy
bę. Jos kalba buvo įnešta į 
S. Paulo parlamento dieno
tvarkę, perskaityta ir archy
vuota kaip istorinis dokumen
tas. Pavertųjų tautų vardu 
kalbėjo p. dr. Ferdinando 
SAUKAS, Estijos konsulas.

Šventės programos meninė
je dalyje kiekviena tauta tu
rėjo progos pasirodyti su sa
vo folkloriniu menu. Lietuviai 
dalyvavo su jungtiniu L. K. 
Bendruomenės ir Aušros cho
ru, maestro p. Tatarūno diri
guojamu.

Apie šią šventę yra gauta 
gražiausių atsiminimų iš Vy
riausybės, kariuomenės ir pri
vačių asmenų tarpo, ku-ie 
turėjo progos dalyvauti šioje 
šventėje kaip garbės svečiai 
ar skaityti spaudos atsiliepi
mus.

KITI DARBA! IR PROJEKTAI

Šiam Etniniam Jubilieji
niam Komitetui dar liko išoil 
dyti paskutinę užsibrėžtos pro 
gramos dalį, būtent: išleisti 
knygą su visų tautų nepri
klausomybės laikų ir — svar
biausia — dabartinio pavergi
mo meto istorija. Joje būtų 
nušviesta,Jkas yra komuniz
mas, pavergtųjų tautų likimas 
bolšev'ikų okupacijoje ir t.t.

Etniniam Komitetui užbai
gus savo darbą ir kadenciją, 
manoma perorganizuoti jį į 
PAVERGTŲ TAUTŲ SĄJUN
GĄ Brazilijoje tęsimui šių 
valstybių išlaisvinimo veiklos 
bendromis jėgomis. Tuo tar
pu gi Pabaltijo Valstybių Ben
droji Organizacija informuoja 
įvairiais Jatvejais Brazi i jos 
Vyriausybę, o per spaudą ir 
Brazilijos visuomenę apie Pa
baltijo valstybių padėtį

Šios organizacijos dėka bir
želio mėnesį buvo suruošta 
Tragiškųjų Birželio įvykių 
minėjimas São Paulo katedro 
je. Už nukankintuosius šv. 
Mišias atlaikė ir puikų pa
mokslą pasakė apie Pabaltijo 
tautų skaudų 1 kimą pasakė 
Jo Eminencija S. Paulo arki
vyskupas kardinolas Agnelo 
Rossi. Kardinolas yra labai 
palankus lietuviams ir šių ju
biliejinių metu proga įsteigė 
asmeninę šv. Kazimiero lietu
vių parapiją, vadovaujamą 
Tėvų Jėzuitų.

Anas pabaltiečių komitetas 
šia proga pateikė brazilų spau 
dai įdomiai parašytą straips
nį apie Pabaltijo valstybių pa 
dėtį sovietų okupacijoje. Šis 
straipsnis pateko į rankas de
putato p. Geraldino dos San
tos. Jis įnešė šį straipsnį su 
savo komentarais į S. Paulo 
parlamentą. Parlamento 1 se
kretorius deputatas Gilberto 
Siqueira Lopes praneSė, kad 
parlamentas išklausė šį pra
nešimą, kad sveikina Pabalti
jo valstybių išeivius auksinio 
jubiliejaus proga. Dokumentas 
pasitiksiąs parlamento arky- 
vuose, kaip liudininkas šio 
istorinio įvykio.
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RUOŠIAMASI ĮRENGTI 

«LIETUVIŲ KAIMĄ».

Los Angeles, Kalifornija, 
lietuviai rengiasi j ruošti nuo
latinei paroda? «Lietuviška 
kaimą", kur amerikiečiai ir 
kitų tautų žmonės galėtų ūžė 
ję pamatyti, kaip atrodė lie
tuviškas kaimas ir jo gyve
nimas seniau. Vis yra ieško
mas 100 akrų (apie 64 ha.) 
žemės plotas jo {ruošimui- 
Jau daug vietų apžiūrėta
«Vilage Lietuva» organizacinį 
komitetą sudaro lietuviai vei 
kėjai iš Kalifornijos ir greti
mų valstijų. Didelis jo entu
ziastas yra prof. J. Kuprio- 
nis iš Lousianos, kurs antro
je rugpjūčio mėnesio pusėje 
atvyko į Los Angeles. Tada 
Įvyko ir pirmas steigiamasis 
Lietuviškojo Kaimo susirin
kimas.

(Dr.)

A.fA. ROBERT KENNEDY 
AP E LIETUVOS LAISVĘ

Prieš nužudymą senatorius 
Robert Kennedy turėjo pasi
kalbėjimą su losangeliečiu 
lietuviu Hr. Tumu. Senatorius 
pabrėžęs, jog jis žinąs, kad 
daugumas lietuvių esą respu
blikonai. Hr. Tumas jį patai- 

sé sakydamas, kad lietuviai 
kandidatus renkasi visai ne
žiūrėdami j partijas. Jie žiū
ri, kad kandidatai būtų pasi
ruošę padėti pavergtom ko
munistų tautom atgauti jų 
laisvę.

Tada senatorius Robert 
Kennedy pasakė, kad jis vi
sada buvo ir būsiąs už tai» 
jog Lietuva ir kitos pa 
vergtos tautos atgautų ne
priklausomybę. Jis 
kiek tik galėsiąs padėsiąs. 
Pabaigoje pasikalbėjimo jis 
paprašė Tumo paskambinti 
telefonu nors 3 lietuviams, 
paprašant, kad jie balsuotų
už jį. Gaila, kad tas žymusis 
amerikietis politikas buvo 
nužudytas.

DIDZ. BRITANIJOJE
ŠKOTUOS C , • FINAS mies 

tas nuo senų laikų yra gar
sus maldininkų suėjimas ir 
bažnytinėmis procesijomis 
apie aikštę su Kristaus kan
čios stotimis. Šių metų Carfi- 
no procesija, nežiūrint kad 
ir lietus baugino, gerai pa
vyko. Ceremon jose dalyva
vo ir Londono lietuvių klebo 
nas kun. K. A. Matulaitis. 
Jam teko tą garbingą dieną 
pasakyti pamokslą ir vado
vauti procesijai. Dalyvavo ir 
Škotijos lietuvių choras, ku
ris giedojo pamaldų ir eise
nų metu. Vėliau salėje vyko

________ MUSU LIETUVA 
pasilinksminimas su lietuviš
kom dainom. Dainavo cho
ras, solistė Liustikaitė, o pa
baigoje skambėjo visų daly
vių bendra daina.

(D)

MININT IŠVEŽTUOSIUS
LONDONE

Britanijos Lietuvių Sąjungos 
surengtame akte kun. K. A. 
Matulaitis paskaitė keletą iš
traukų iš Įkun. J. Hermano- 
wiez atsiminimų knygos «Rau
do n ų j ų * s to vyk lo s e». Ji v ai z- 
duoja autoriaus vargus'sovie- 
tųįkoncentracinėselsto vykio
se 1948—55 m, Šią knygą 
kun. Matulaitis yra išvertęs 
j lietuvių kalbą. Meninę dalį 
atliko J. Černio vadovauja
mas Londono vyrų oktetas ir 
Londone viešinti torontietė 
solistė J. Liustikaitė, padai
navusi 4 dainas ir 3 operų 
arijas.

(T. Ž.)

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 vai.

JONAS JAKUTIS
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

AUSTRALIJA
Baltijos Tautų Savaitė bu

vo atšvęsta visoje Australijo
je birželio mėnesį, minint šių 
broliškų kraštų nepriklauso
mybės atkūrimo penkiasde
šimtmetį. Pagrindinės Iškil
mės įvyko Adelaidės -mieste, 
kur buvo suvažiavę apie : 50 
Australijos Baltiečių Tarybos 
narių. Jų tarpe buvo ir kele
tas lietuvių iš Sydnėjaus, 
Melbourno, Latrobe. Garbės 
prezidiumą sudarė 9 baltie
čių atstovai, po tris nuo kiek 
vienos tautybės. Pirmoji su
važiavimo dalis buvo skirta 
aptarti veiklos pianams, o an 
trojoje dalyje vyko diskusi
jos trijose sekcijose, Sekan
čią dieną, padėjus vainiką 
prie Nežinomo kareivio kapo, 
įvyko jungtinis baltiečių kon
certas. Jo programą atliko 
lietuvių choras «Lithuania», 
solistė G. Vasiliauskienė, lat
vių styginis orkestras, jung
tinis choras, smuikininkų due 
tas ir estų vyrų choras su 
sol. L. Harm. Iškilmėse daly-

1908 m spalio 25 d 
vavo visa eilė garbingų aus
traliečių. Buvo išleista infor 
macijų brošiūrėlė, ant vekų 
klijuojami ženkliukai su trijų 
tautų vėliavom ir šūkiais: 
«Freedom for Baltic States» 
ir «50 years since indepen
dence». Buvo taip pat ir pa- 
baltiečių tautodailės paroda, 
menininkų paroda, trijų tauty 
bių tradicinių patiekalų paro
dėlė ir baigminis baltiečių 
pobūvis Latvių Namuose. Pa- 
baltiečių Savaitės proga bu
vo atskiri minėjimai, koncer
tai, parodos surengti ir Per- 
the bei Melbourne.

(T. Ž.)

URUGVAJUS
MONTEVIDEO lietuviai iš

gavo iš miesto savivaldybės 
dekretą, kuriuo leidžiama vie 
ną aikštę (Estacion Agracia
da) pavadinti «Piazza de Li
tuânia». Dabar jie renka au
kas ir ruošia parengimus, 
kad sukeltų reikiamą sumą 
pinigų aikštės išgražinimui 
ir pastatymui atitihkamo pa
minklo Lietuvos 50 meių ne
priklausomybės atstatymo su
kakčiai įamžinti tame lietu
vių gyvenamame mieste,

Nesenai, spalių 5 d., Mon
tevideo lietuviai Urugvajaus 
Lietuvių Kultūros D.augijos 
salėje turėjo dainų ir šokių 
vakarą, kurio programos iš
pildyme dalyvavo ir garsusis 
susis Kurtpahlen choras ir 
Urugvajaus folkloro žvaigž
dės Orfilia Nunez ir jos «Cuer 
das de Oro». Vakaro metu 
buvo išrinkta ir ^Miss Prima
vera — Pavasario Gražuolė».

(Ž.)

Kontra - Žvalgyba Lietuvoje
JONO BUDRIO

(tęsinys)

Ateina į tuos susirinkimus 
7—8 žmonės. Tie mūsų infor
matoriai buvo užkalbinti to 
civilio ir prikalbėti stoti į tą 
komitetą, kuris gintų karių 
teises.

Jie pranešė apie tą pasiūly 
mą savo vadams. Tie susiž1 
nojo su kontražvalgyba ir iš 
ten gavo patarimą priimti 
siūlymą, dalyvauti ir infor
muoti nurodytą jiems kontra- 
žvalgybos pareigūną. Per su
sirinkimus «instruktorius» at
nešdavo ir padalindavo kiek
vienam po 30—50 egz. nau
jausio numerio «Kareivio Tie 
sos». Juos jie privalėjo išpla 
tinti tarp karių arba išmėtyti 
kareivinėse. Vėliau jie turė
jo stebėti, kas pakelia tuos 
lapelius, keis pristato radinį 
vadams, klausyti, ką karei
viai kalba apie tą «Tiesą», 
kurie linksta kritikuoti savo 
vadus, kariuomenės tvarką, 
buržuazinę santvarką... Iš tų, 
kurie Ii n kiti prie «jų idėjų»,

ATSIMINIMAI

organizuoti kuopeles. Be abe
jo, reikėjo būti atsargiems, 
kad neįkliūtų. Mūsų informa
toriai per pasimatymus su 
kontražvalgybos žmogumi at
nešdavo ir atiduodavo gautus 
«Kareivių liesos» egzemplio
rius.

Iš tos «bylos» man susida
rė nekoks įspūdis, ir aš refe
ravau M. Lipdini. Išdėsčiau, 
kad «byla“ būtų labai įdomi 
jei tai būtų to “įgulos komi
teto“ organizavimo pradžioje. 
Dabar, iš vienos pusės džiu
gu, kad atsirado bent trys 
kariai, kurie pranešė. Tačiau 
reikėjo juos tinkamai instruk
tuoti, nesuvesti į vieną “kuo
pelę“, ir dirbti su kiekvienu 
atskirai.

Aš pranešiau M. Lipčiui 
apie to komunistinio “įgulos 
komiteto“ sekimo davinius^. 
Jau praėjo 5—6 mėnesiai, o“’ 
ne'bame išaiškinę ne tik pa*’' 
čio instruktoriaus, liekančiu 
mums nežinomu X-su, bet ne 
žinome nė vieno iš kitų ka

rių, ateinančių į susirinki
mus, nežinome tikrai ir Kaip 
toli yra išsišakojusi toji orga 
nizacija. Gavau atsakymą, 
jog buvęs centro kontražval
gybos viršininkas pulk. Pivo- 
ravičius (rusas) jau daugiau 
kaip du mėnesiai esąs kalė
jime, ir kad dabartinis, lietu
vis V. Čėpla, taip pat ruošia
si pasitraukti. Pats jis sako, 
kad negali priprasti prie sis
temingo darbo, jo nervai šlu
buoja.

— Ką gi pasiūlytum? — už
baigė M. Lipčius.

— Manau, kad kariuome
nė jauna, ir turint galvoje 
dar netolimoje praeityje rim
tą pavyzdį Panemunėje, būtų 
geriau netrukus likviduoti rą 
užuomazgą, tokia, kokia ji 
yra. Tai kiek pagąsdins ko
munistų centrą, jie ieškos 
tarp savęs “išdavikų“. Bet 
kiekviena likvidacija duoda 
ir žvalgybai informatorių, Ma 
nau, kad taip bus sveikiau.

— Turi laisvas rankas, — 
atsiliepė M. Lipčius.

Taip ir padariau. Po antro 
ar trečio pasimatymo su tais 
kariais — informatoriais, su

žinojau, jog artimiausią sek
madienį paskirtas “centro ko 
miteio“ susirinkimas Napoleo
no kalne vidudienį, 12 valan
dą, Tad sekmadienio vidudie 
nį apsupome kalną, suėmėme 
visus ir surašėme ten atvy
kusius 14 karių

Visi buvo nesugadinti ūki
ninkaičiai-žaliūkai, pakanka
mai išsigandę. Jų tarpe buvo 
du iš mūsų trejeto. Jiems vi
siems buvo pasakyta, jog ti
kriname, ar jie išėjo iš karei 
vinių rajono su leidimais, ar 
savavališki i, ir paskui buvo 
paleisti. Gi anas civilis pa
reiškė, jog pasinaudojęs gra
žiu oru. išvyko pasivažinėti- 
Patikrinus jo dokumentus ir 
užrašus, kas buvo reikalinga, 
jis irgi buvo paleistas. «Ins
truktorius», aišku, suprato, 
kas per reikalas, bet neskel
bė jokių protestų prieš kra
tą. Jis nesitikėjo, jog paliks 
laisvas, todėl net negrįžo į 
savo butą Aleksote. Pirmu 
traukiniu, nesižinodamas, kad 
yra lydimas mūsų seklių, pa
bėgo į Žemaitiją. Jo paleidi
mas ir sekimas davė mums 
daug daugiau naudos vėliau.

Kai dėl karių, tai jų vadus 

paprašiau juos stebėti slap
tai. Daugiau bandymų kurti 
naują organizaciją nebuvo. 
Tačiau kitais kanalais buvo 
sužinota, jog komunistai pir
miausia įtarė išdavimu tą ne
atėjusį į susirinkimą, Tačiau 
anam pasisekė įrodyti, kad 
jis nekaltas. Bijodami, kad 
beaiškindami neįklampintų sa
vo žmonių, komunistai į visa 
reikalą numojo ranka. 
SLAPTA SPAUSTUVĖLĖ IR

REDAKTORIUS ROSBN- 
FELDAS

Kelias dienas po tos man» 
pirmos «operacijas*, apie S 
vai. ryto, buvau prikeltas te
lefono. M. Lipčius prašė sku
biai atvykti į kažkokį sena
miestyje namą. Nuvykęs ten, 
antrame aukšte radau M. Lip- 
člų, kontražvalgybos centro 
viršininką Vincą Čėplą, kele
tą karininkų ir žvalgybos sky 
riaus sargybinės kuopos ka
reivių. Čėpla susinervinęs pa 
reiškė, kad jis turėjo neabe
jotinas žinias, jog šiame bute 
yra slapta spaustuvė. Visas 
butas tėra du kambariai, ir 
štai jie su viršininku Lipčiu- 
mi atvyko apie 5 vai. ryto ir 
spaustuvės neranda. (B. d.)
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Straipsnius ir korespondencijas redakcija taiso savo 
nuožiūra. Nenaudoti straipsniai grąžinami tik autoriui pra
šant. Pavarde pasirašyti straipsniai nebūtinai išreiškia redak
cijos nuomonę. Už skelbimų turiniir kalbą redakcija neatsako.

Tarnauja sovietams, o ne lietuviams
Geografijos profesorius Edwin H. Draine šių metų pra

džioj yra paskelbęs Illinois Universiteto leidiny «Chicago 
Circle Studies» straipsnį apie Baltijos valstybes penkiasde
šimtaisiais Sovietijos metais.

Remdamasis sovietinės statistikos naujausiais duomeni
mis, jis bando parodyti Lietuvos, Latvijos ir Estijos ūkio są
rangos pasikeitimą. Vengdamas griežtų išvadų, autorius mi
ni aplinkybes, rodančias, kad statistikos vaizduojami pasi
keitimai ir ūkio gamybos augimas yra planuojami ir prižiū
rimi iš Maskvos. Jie ir kreipiami visų pirma sovietiniams, o 
ne vietiniams interesams tenkinti.

Kai kurių duomenų reikšmė autoriaus dar nepilnai įver 
tinta, o kai kurie net klaidingai suprasti. Pavyzdžiui, svars
tydamas pramonės išplėti no naudas ir nenaudas, autorius 
nurodo, kad tam tikslui dabar įmanoma daugiau panaudoti 
kapitalo, negu Baltijos valstybės būtų galėjusios panaudoti 
vien iš savo resursų, šaltinių. Taip tvirtina ir daugel proko
munistinės krypties žmonių ar nežinančių pilnos tikrovės.

Tačiau atydžiau paskaičiavus Sov. Sąjungos iždo paja
mas — kad ir kolchozų, sovchozų pusvelčiui apmokamas 
duokles, apyvartos mokesčius ir įmonių pelnus, pasiekiamus 
žemo darbininkų atlyginimo dėka — netrunka paaiškėti, jog 
tuos didelius investavimus, fabrikų steigimus Maskva sugeba 
išspausti iš pačių Baltijos kraštų. Savos val
džios nesiryžo taip apsunkinti savo žmonių gyvenimą, o 
Kremliaus valdžia nesivaržo.

Straipsnyje, be to, teisingai nurodomas ryšys tarp indus 
trializacijos ir rusifikacijos Baltijos kraštų ateičiai. 
Nors, esą. Baltijos tautos atsilaikė istorijos eigoj prieš vo
kiečių, švedų, lenkų ir rusų nutautinamąją įtaką, dabar jos 
susiduria su visokeriopai stipresniu spaudimu susiliedinti bei 
susitapdinti su rusais.

MGSį UEÍWA 1MB m spalio 25 d

Taip, pavyzdžiui, naujų įmcnių ir fabrikų statymas ir į 
darbą paleidimas sovietams duoda progos atvežti į Lietuvą 
daug rusų, tariamųjų specialistų. Paskui jau reikia ir moky
klose dėstyti rusų kalba ar stejgti rusiškas mokyklas, įstai
gas, laikraščius. Taip pat apie 90% visos energijos ir kūro 
ateina iš Sovietų Rusijos. Vėl visur rusai, vis didesnė pri
klausomybė nuo Rusijos. .*•

Tą išnaudojimą Baltijos kraštų gyventojų patvirtina ir 
Lietuves kolchozininkų bėgimas iš kaimų į miestus. Apie 
tai «Žemės Úkio» žurnale šių metų birželio numery Vilniuje 
buvo tokių pasisakymų:

«196» m. pradžioje kolūkių nariai ir jų vaikai sudarė 
47,1% visų kaimo gyventojų. Tačiau, nepaisant palyginti 
aukšto natūralaus kaimo gyventojų prieauglio (1,4%), kolū
kio narių ir jų vaikų skaičiaus, skaičiuojant žemės ploto 
vienetui, sumažėjo... 1960 metais 100 ha. teko 25,2 kolūkie
čių ir jų vaikų, o 1967 m. pradžioje — 24,3. Tad per penk
metį (1969—1965) darbingų kolchozininkų 100 ha. norma su
mažėjo 8,4%... Į miestus pasitraukia kaip tik darbingieji.

Vokietijos lietuviai apie komunistu elgesį

Romos ELTA—PRESS nesenai paskelbė Vak. Vokieti
joj gyvenančių lietuvių grupės laišką. Jame pagirtas Italijos 
komunistų partijos smerkiamas pasisakymas prieš Sovietų 
Sąjungos negarbingą pasielgimą čekoslovaki. 
joje. Tačiau įsakmiai klausia tos partijos vadą Luigi LONGO: 
«Ar jūs tebemanote, kad Baltijos tautos džiaugiasi įsijungu
sios į «garbingą Sov. Sąjungą», kaip nesenai Jūs tai esate 
pareiškę televizijoje?» Kodėl tas nenuoseklumas italų komu
nistų pareiškimuose? Tas pats yra ir su kitom Vakarų vals
tybių komunistų partijom. Nors protestavo, bet nė viena jų 
nenutraukė santykių su Maskva.

VĖL RUSAI SU NEO —FAŠISTAIS
P

Tame laiške tvirtinama. Kaip Baltijos valstybių okupaci 
ja buvo įvykdyta sovietų slaptai susitarus su vokiečiais na
ciais, taip dabar vėl slaptai atgija meilė tarp Maskvos ir 
Rytų Vokietijos social—fašistų. Jų pagalba esą naudojamasi 
sunaikinti taip vadinamąjį «revizionizmą» Rytų Europoje, 
ypač Čekoslovakijoje

Laiško autoriai klausia; «Ar Italijos komunistų partija 
pasisakys prieš tokį dalyką? Ar gal laukia naujo maskvinių 
komunistų sąmokslo su fašistais? (Ir gal Rumunijos, Jugosla
vijos, net pačios Italijos okupavimo? — Red.)

Pasaulis neišvengs tokio sąmokslo, jeigu nebus 
aiškiai nedviprasmiškai pasmerktas 1939 m. paktas, kurio 
auka tapo Lietuva, Latvija, Estija drauge su jų komunistų 
partijom. Jei italų komunistų partijai tikrai rūpi humanitari
niai komunistiniai idealai, tai tegu ji reikalauja, kad Lietu 
va, Latvija ir Estija vėl taptų nepriklausomomis valstybėmis.

DRĄSUOLIS LIETUVIS KOMUNISTAS

pasisakė prieš Stalino sąjun
gą su Hitleriu, Atsidūrė dėl 
to kalėjime. Ten sužinojęs, 
kad Stalinas rengiasi okupuo
ti Lietuvą, rašė laišką Stali
nui. Laiške įspėja to .nedary
ti, tvirtindamas, kad tai būtų 
prieš Lietuvos komunistų par 
tijos interesus. Lietuva, ir ko 
munistine tapusi, turėtų likt] 
nepriklausoma valstybe, nes 
lietuviai rusams niekada ne
dovanotų, jeigu būtų atimta 
jų laisvė, kad ir socializmo 
vardan,

Angarietis buvo nužudytas 
1940 m. gegužės 22 dieną, 
trejetą savaičių prieš Lietu
vos okupaciją. Dabar «tragiš
kai žuvęs» Angarietis rehabi- 
lituotas. Tačiau nerehabilituo 
jama ir neminima to drąsaus 
lietuvio komunisto valia.

(E)

Kiek Vilniuje 
automobiliu?

Miestų statybos projektavi
mo instituto skyriaus viršinin
kas Vilniuje pasakoja «Švitu- 
ry» (rugp. m., nr. 16):

«1953 metais Vilniuje buvo 
tik 153 nuosavos mašinos, 
pernai jų turėjome jau 4.600 
O kas bus, kai netrukus Tol
jatis pradės gaminti po Fiatų 
700.000 per metus! Mašina 
taps ne konfortu, o būtiny
be. . O kur pastatysi mašina, 
jei stovėjimo aikštelių mūsų 
miestai beveik neturi, nekal
bant jau apie senuosius mies 
tų centrus. Apie tai negalvo
ja ir naujųjų rajonų projek
tuotojai. Daugumas mūsų gat
vių brokas. Dargi ir naujų... 
Jau nekalbu, kad jos per 
siauros mašinų sriautams» 
Žinoma, pirma komunistai pro 
jektuotojai nedrįso apie tai 
nė svajoti.

(E)

Tame laiške pasakojamas ir likimas vieno iš lietuvių 
komunistų vadų. Tai Z. Aleksos — ANGARlfcČIO. Angarietis

Svetlanos Stalinaitės laiškas
Šiemet kovo ,5 — 16 d. «Au

rore» (Prancūzijoj) tilpo pran 
eūzų žurnalisto Andre Vigo 
straipsnis, kuris Stalino duk
teriai atrodė užgaulus ir ne
teisingas. Gavusi iš Paryžiaus 
•'O straipsnio turinį Svetlana 
Aleliujeva atsakė tam žurna
listui. Be to, šį 8 ‘vo laišką jį 
paskelbė «Novoje Russkoje 
Stovo» šių metų liepos 14 d. 
nr. Laiškas buvo adresuotas 
Paryžiuje gyvenančiai rusų 
emigrantei, su kuria Stalinai- 
•ė susirašinėja.

BEPROTIŠKAI NORI

Ji savo laiške pabrėžia: Aš 
noriu, kad Jūs visi žinotumėt 
visą tiesą apie mane.

Visų pirma noriu pareikšti 
viešą pastabą: aš nesergu no
stalgijos liga ir niekados ne- 
negrįšiu atgal j Rusiją. Aš 
tarM nenugalimą tikėjimą, jog 
aėafii laikas, kad mano vai
kai., taip pat ir visi rusai ga- 
ės važinėti po platųjį laisvą

jį pasaulį ir pagal jų patiki
mą ir skonį jie pasirinks to
kią šalį, kuri jiems labiau pa 
tiks tik apžiūrėti arba apsis
toti pastoviam gyvenimui ir 
darbui. Štai, tada aš ir pama- 
ty iu savo vaikus.

Be to, aš įsitikinusi, kad 
jie beprotiškai nori pamatyti 
laisvą pasaulį, kaip ir visi 
Rusijoj gyvenantieji, nes jiem 
tai viskas uždrausta. Aš esu 
didelė optimistė, aš tvirtai ir 
giliai tikiu, kad tas laikas 
nebetoli.

Miela drauge, iš pat gilu
mos savo prigimties esu kos- 
mopolitê. Nors mano likimas 
privertė, niekur neišvažiuo
jant, išgyventi Maskvoj net 
40 metų, bet turiu pridurti» 
kad tas pats likimas, kurio 
keliai mum nežinomi, mano 
gyvenimą taip pakreipė, kad 
aš vienerių metų bėgyje per
važiavau Aziją (Indiją), Euro
pą (Šveicariją) ir Ameriką.

Ir turiu tarti, kad nežiūrint 

visų sunkumų ir nemalonu
mų, kurie šią mano keliont, 
lydėjo, nežiūrint gautų užga- 
vimų ir skaudžių spyrių, ne
atsižvelgiant į neužtarnautus 
užgauliojimus bei įžeidinėji
mus, nežiūrint viso to, aš be 
galo esu laiminga ir džiau
giuosi galėdama matyti pa
saulį. Ir turiu pridurti man 
vis dar maža to, ką mačiau. 
Atsiradus pirmai galimybei, 
dar ir dar keliausiu, kad ti
krai galėčiau apkeliauti ir 
susipažinti su viso pasaulio 
šalimis ir tautomis, būtent 
Rytuose ir Vakaruose.

Tačiau vienos bet kurios 
šalies man neužtektų. Man 
suteikė didelį malonumą indų 
kaimo gyvenimas, tokio pat 
pasitenkinimo patyriau Švei
carijoj ir su tokiu pačiu ma
lonumu mėgaujaus Amerikos 
gyvenimu, čia Princetone, ku 
ris nuo čia beveik ranka pa
siekiamas. Aš turiu prisipažin 
ti... su amerikiečiais draugau
ti nėra sunkumų. Jie tokie 
nuoširdūs, svetingi ir vaišin
gi — labai geri žmonės. Jie 

yra atviros sielos žmonės. Jie 
priima tave kaip tikrą žmo
gų, be jokių priekaištų, su 
meile.

RUSIJA - IŠTISAS 
SKAUSMAS

Tiesa, aš nekaltinu ir rusų. 
Man aišku, kad rusai už ma. 
no nugaros mato daug bai
saus blogio — daug ką jie 
mato ir jaučia: visas Rusijos 
klaidas, milijonus nužudytų 
žmonių. Ir mano tėvo vardas
— yra jiem sunku atskirti 
mane nuo mano tėvo vardo,
— visokie būkštavimai, nepa
sitikėjimas, neapykanta, patir
tas skausmas ir tiek daug 
Gausmo bei širdgėlos, nelai
mių prisikaupė per tuos 50 
metų. Kaip gi aš turėčiau tei
sės jų nesuprasti? Visa Rusi
ja nelaimingiausia šalis. Aš 
viską suprantu... -net ponios 
Karenkos įširdimą ir pasipik
tinimą. Kas man belieka? — 
tik visa tai priimti kajp neiš
vengiamą būtinybę.

Patikėkit man, man pačiai 
visa Rusija — ištisinis skaus

mas ir begalinis sielvartas. 
Tik dėl to aš dai šiuo metu 
jeigu tik prisisapnuoju Mask
vos gatves, staiga pabundu 
nuo to slogučio ir siaubo. Tai 
panašu, jei matytum sapne 
kalėjimą, iš kurio esi išleis
tas laisvėn, ir staiga vėl ta
ve ima kalėjimam.. Štai, ką 
aš jaučiu. Mieli mano, asgal 
į kalėjimą savo valia aš nie
kad negrįšiu! Aš tik linkiu vi
siems, kurie tea kenčia iš to 
kalėjimo išeiti į laisvę.

Aš buvau išauklėta rusų 
kultūros tradicijų dvasioj — 
myliu gamtą, mėgstu meną, 
bet ne tiktai Rusijos. Ir jeigu 
mano išėjusi knyga «20 laiš
kų», Harm sukelia nostalgijos 
įspūdį — apie ką man dau
gelis rašė, — tai tuo aš tik 
džiaugiuosi, kad Rusijos pa
bėgėliai pripažino toje kny
goje paskelbtas mintis rusiš
komis. Man džiugu, kad jie 
šioje knygoje rado rusišku
mo žymių: kad jiem ji arti
ma. Tai mane begaliniai džiu 
gina tr ramina.
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Vienas stipresnis veikia kitą, 
arba aktyvesnis pasyvesni 
lėtesni, kitas ypatingai sti
priai — savotiškai hipnoti
zuoja.
- Žiūrėk, kaip tu jautiesi grį
žusi iš gero filmo. Vie
na jdomi artistė tave sužavė
jo, ir jos laikysena, šypsena, 
judesiai, kaip gyvi stovi tavo 
akyse, ar ne? Tu net nepas
tebi, kaip imi kartoti tuos ju
desius, tą šypsnį, laikyseną.

“Keletą dienų padarai antroji 
Audrey, Debbie, Dodie, Yvet
te ar Lolla. Po kiek laiko įs
pūdis mažėja, ir pamažu, per 
ilgą laiką tu vėi sugrįžti į 
save.

Jaunimas ateis pasakyti...
: r/-i

Tikėt, ar netikėti?
Tvirtai laikytis savo sąžinės, ar lankstyt ją 

pagal paskutinės mados ar politikos reikalavimus?
Būti blaiviu, teisingu, skaisčiu, ar pripažinti 

tik «dainą, vyną ir moteris»?
Ar be atodairos žiūrėti tik savo malonumo, 

ar atsižvelgti ir į kitų gerovę?
Ar pakanka mokyklų ir fabrikų, ar gal dar 

reikia ir bažnyčių?
Ar religija yra tiktai silpnųjų, menkaverčių, 

su gyvenimu susidoroti neįstengiančių žmoge
liūkščių svaigalas, ar ji reikalinga ir stipriems, 
valingiems, gilaus proto vyrams?

Tokių ir panašių «Ar, ar, ar...» būtų galima 
prirašyti dar ilgą ilgą eilę. Bet ar verta? Juk į 
tuos visus ir kitus <ar, ar, ar», atsakymą galima 
gauti tiktai atsakant i vieną vienintėlj klausimą: 
KAS BUVO, ar — KAS YRA KRISTUS?

Kas jis buvo? Didis vyras? Pranašas? Išmin 
tingas ir gailestingas žmogus? Ar tik svajotojas 
idealistas? Ar jis buvo kur kas daugiau? Ar JIS 
BUVO DIEVAS? Atsakymas į tą klausimą vieką 
nulemia! Anksčiau ar vėliau j jį tenka kiekvie
nam atsakyti.

KRISTAUS VALDOVO šventė paskutinį spa
lio sekmadienį yra nepaprastai gera proga į tą 
klausimą atviromis akimis ir širdimis pažvelgti, 
rimtai pasvarstyti ir tarti savo nuoširdų atsa
kymą.

LIETUVIŠKASIS JAUNIME, Šv. Kazimiero 
parapija kviečia Tave atsilankyti šitą sekmadie
ni, spalio 27 d. 10 valandą į Rua Juatindiba, 20, 
Parque da Mooca, į jaunimo pobūvį. Lygiai 10 
vai. bus mišios. Po mišių vienuolyno salėje aga- 
pė—arbatėlė ir ta proga atviras pasikalbėjimas 
mūsų lietuviškojo jaunimo reikalais. Kviečiamas 
jaunimas iš visų S. Paulo <bairrų».

Pramatyta ir dailiojo žodžio programėlė su 
filmu.

Iš Praça Clovis Bevilacqua ir Zelinos ar
čiausiai priveža Zelinos autobusas 449. Važiuoti 
iki Rua Celso Marques, 543 (Gymnasio).

Galima imti ir autobusą Parque São Lucas 
ir išlipti Avenida Paes de Barros prie Rua Carné 
ar Tamarataca Campo, o paskui nusitekti žemyn 
iki rua Juatindiba, 20 (prie Conde de Prates 
kampo).

Važiuojantiems iš Zelinos pusės «Vila Zeli- 
na> autobusu, išlipti antrame sustojime, kai au
tobusas išsisuka iš Av. Paes de Barros prie Pos
to de gasolina «ATLANTIC» arba Gymnasio.

MODERNINAMI KATALIKU 
UNIVERSITETAI

Vatikanas davė naujas direktyvas visiems 
katalikų universitetams, būtent, iki 1969 metų 
rugsėjo mėnesio 1 dienos, arba naujų mokslo 
metų pradžios būtų- sumoderninta mokymo ir 
administravimo sistemą viso pasaulo katalikų 
universitetuose.

Naujas Vatikano parėdymas duoda balsą 
studentams sprendimuose.

- (T.žy

Kristui Valdovui
Karalius, Kristau tu tautų,
Valdovas amžių ir laikų, 
Teisėjas protų ir širdžių.

Telenkias tau tautų vadai 
Teisėjai, mokslo pranašai, 
įstatymai menų menai.

Pašvęski sau žmonių valdžias, 
Tėvynei laimint tiesk rankas, 
Po savo skeptru glausk šeimas.

O—
O Kristau, pasaulio Valdove, 
Ir žemės ir aukšto dangaus! 
Tau amžiais ir meilę ir šlovę 
Varpai širdyse mūsų gaus!o

Kaip pavasario žydinčioj šventėj 
Žydi Kristaus šviesi vėliava.
Su tavimi eina tautos įgyventi, 
Su tavimi vėl eis vis Lietuva!

O Kristau, o meilės šaltini,
Gyvenk mūs šeimoj, ją pašvęsk;
Kaip brolius į džiaugsmo tėvynę.
Šventojoj Eucharistijoj vesk!

Bernardas Brazdžionis.
-O

«Viešpatie Jėzau, aukoju Tau šios dienos 
darbą, mano kovas, džiaugsmus ir liūdesius. Su
teik man ir visiems mano broliams darbe galvo
ti, kaip Tu, dirbti ir gyventi su Tavimi! Duoki 
man malonės mylėti Tave visa mano širdimi ir 
tarnauti Tau visom jėgom. Viešpatauki fabrike, 
dirbtuvėj, raštinėj, mokykloj ir šeimoj!

(Iš «Žosistų — Jaun darbininkų maldos»!)

Dar neradau saves
Kai kuries mergaitės rimtai domisi klausi

mu, kaip atrasti save. Vienos jaučiasi neradusios 
ir tuo skundžiasi. Kitos kalba apie individualy
bę, lyg būtų ją apčiuopusios. Tačiau nėra jos 
dar tikros, kuo ir kaip išsiskiria iš kitų mergi
nų masės, kuo jos yra savos, skirtingos...

Jaunas žmogus yra didžiausias kovotojas 
už individualybės savarankiškumą bei laisvę. Il
gainiui jis pastebi, kad individualybei dar reikia 
origiualumo, savitumo. Pažiūrėkim į dvi 
pakeles, kur jaunas žmogus laikinai sustoja, kol 
prieina tikrąjį kelią.

LENGVIAUSIA KOPIJUOTI.

Vienas iš kelių, kurį šiandien siūlo mergai- 
■Į,į tei įvairūs žurnalai ir filmai, tai — s a v e a t - 

..ia, rasti kituose! Iš mergaitės pusės perei
ki kia didesnių pastangų... Mergaitė tik stebi, ža

visi ir kažką gauną iš kitų beveik nejučiomis.
Psichologai seniai yragpastebėję faktą, kad 

*tarp asmenų yra taip vadinamoji sąveika.,

Bet ne visos mergaitės grįžta. Kitos būna 
taip įspūdingos, taip imlios, kad įsisavina 
kito asmens bruožus beveik patvariai, atpa
žįstamai. Kai kam ima juokas iš tokių gyvų ko
pijų. Bet ar galima juoktis, jeigu mergaitė pati 
nejaučia, kas įvyko Gal ir jaučia, bet ji nėra 
kalta. Berniukai mažiau įspūdingi, įtaigūs, bet ir 
jie kartais įsisavina svetimą charakterį.

Vis vien toks dalykas yra pavojingas. Juk 
viename asmenyje negali būti dvi in
dividualybės — sava ir svetima. Jos ima 
viena antrą varžyti, stelbti ar priešintis. Sveti
moji stelbia savąją, ši priešinasi. Tokia «mote
rystė» veda į skyrybas. Savasis «aš> ilgainiui 
nebepakelia įsibrovėlio ir veja lauk. Tai būna 
jau subrendus.

Tik pagalvok, kiek brangaus laiko praėjo 
nereikalingam tampymuisi. Per tą laiką buvo ga 
Įima padaryti iš savęs ką nors tikrai geresnio.

AR SUNKU SUDĖLIOTI GABALUS?

Bet ar negalima «avęs paryškinti kuo kitu, 
svetimu? Ar bloga paimti kai ką iš vienur, kai 
ką iš kitur? Paskui savu būdu tai sudėlioti, -tar
tum kokią mozaiką.

Ar tu taip pasakytum ir padarytum, aš ne
žinau. Bet yra žinomi mergaitiški gabumai įsi
jausti į įvairias roles, sutapti su stiliumi, padėti
mi, darbu.

Pvz„ viena mergaitė baigė vidurinę moky
klą ir ouvo priimta į preparatório. Ji tuoj su
trumpino plaukus, pradėjo rūkyti ir stipriau da
žytis. Kasdien ėmė vartoti aukštikulnius batu
kus, rūpestingai rinktis sukneles, dažniau u žel
dinėti į kavinę. Toks buvo studenčių stilius, to
kia ji norėjo būti.

Gyvenimo rolės dažnai keičiasi. Kartais vie 
nam žmogui tenka net keletą rolių iš karto. 
Kaip tada su žmogiškąją individualybe? Vyrui 
šis klausimas nekyla, nes jo prisitaikymas yra 
daugiau mechaniškas. Darbas iš jo reikalauja , 
tik smegenų ar rankų. Moteris, kur tik eina, ten 
eina, kaip visas žmogus. Dėl to žmogiškoji indi
vidualybė gali pasimesti tarp įvairių rolių.

Prancūzų rašytojas Flaubert aprašo Mada
me Bovary, kuri visą gyvenimą vaidino įvairias 
roles. Visą laiką ji jautėsi lyg scenoje. Kas ji iš 
tikro buvo — kokia tikra, sava, natūrali ir au
tentiška — niekas nebūtų galėjęs pasakyti. Šį 
moterišką prisitaikymą padėtims prancūzai pa
vadino «bovarizu».

• Iš «Moderni Mergaitė»

KOVOJA UŽ SOCIALINI TEISINGUMĄ. Vi
sų JAV vienuoliės seselės ir vienuolijų bei kon
gregacijų viršininkės, susirinkusios St. Louis uni
versitete, priėmė milžinišką planą; ištirti JAV-ių 
švietimo, sveikatos ir socialinio darbo priemones 
ir jas panaudoti Katalikų Bažnyčios tarnybai ko
voje už socialinį teisingumą šiuo kritišku mo
mentu mūsų istorijoje. Akciją prieš .socialinį ne
teisingumą pradėjo nuo spalių 1 d.

LIÊT. SKAUTAI I VOKIETIJĄ^ Iš Derby 
miesto, Xng'ijoje būrelis vyresnių Ir jaunesnių 
skautų .autobusu!buvo išvykę į Vokietiją. Prieš 
išvykdami, buvo sustoję Londone, kur apžiūrėjo 
lietuvių įstaigas ir turėjo laužą. Jię. ę^Ijrvavo Vo 
kieti jos skautų stovykloj. -X,' , ■'
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Kristaus Valdovo vaizdas
Šj sekmadienį yra Kristaus 

Karaliaus šventė. Mes Jį va
diname ir mūsų dvasiai arti
mesnis yra vaizdas valdovo, 
dieviško Valdovo Kristaus. 
Tačiau'savo ^esmėje yra tas 
pats dalykas.

prfeš mūsų akis stovi vieš 
pats Kristus, oangaus ir že
mės Valdovas. Jam, kaip Eio. 
vo Sūnui,' pjiklauso visos 
teisės valdyti visus daik
tus, visus tvarinius ir žmones. 
Be to, Jis tapo žmogumi. Kaip 
Dievas žmogus jis išvaduoja 
tvariuiją iš nuodėmės, blogio 
ir šėtono karalystės.

Prisikėlęs, su penkiom ži
bančiom žaizdom, triunfuojas 
Kristus, kaip visų laikų žmo
nijos Išvaduotojas ir Išgany
tojas nauju titulu tampa Vieš 
pačiu Valdovu. Dar prieš sa
vo išvaduojančią mirtį ir pri
sikėlimą, Kristus Valdovas jau 
buvo nustatęs naujai Dievo 
karalystei pagrin
dus: davęs pagrindinius įs
tatymus, lyg kokią Konstitu
ciją Evangelijose, ir suteikęs 
apaštalams bei jų įpėdiniams 
galią valdyti žmones Jo var
du, būtent.- aiškinti, mokyti 
Jo mokslą ir įstatymus, prižiū 
rėti jų vykdymą visais būdais 
ypač šv. sakramentu teikimu 
ir skatinimu teisti prasižen
gėlius tiek dovanojančiu su
taikymu su Dievu bei žmo
nėm, tiek pe kiant, baudžiant, 
uždedant at ailą ar net išme
tant iš Karalystės pavaldinių 
ir Dievo vaikų tarpo

Kristaus karalystė ne iš šio 
pasaulio, bet dvasinė, religi
nė, viršgamtiška dangiška. 
Kristus nori būti ne daiktų, 
turtų ar valstybių karalius, 
bet protų ir širdžių, žmonių, 
šeimų ir kitų bendruomenių 
Karalius, savo tikinčiųjų ben
druomenės — Bažnyčios Ka
ralius.

Geras, didingas ir žavus 
yra Kristus valdovas. Jis to
li ir arti mūsų. Jis toli, nes 

Stasys Lapienis
naujose patalpose parduoda įvairias 

statybos medžiagas bei visokius 

namų reikmenis.

Naujasis adresas:

DEPOSITO PARATODOS

mūsų nematomas iš dangaus 
karaliauja. Tačia”, kaip Die
vo Sūnui, jam netrūksta iš
minties ir visagalybės vykdy
ti savo valdžią visoje žemėje 
ir visatoje.

Jis arti mūsų, nes su gar
bingu, pakeistu kūnu yra mū
sų bažnyčių ir koplyčių alto
riuose šv. Eucharistijoje, yra 
kur du ar trys susirenka Jo 
vardu, yra prie pat mūsų, 
kai mes Jo šaukiamės, ilgi
mės, kovojame ar su gera 
intencija atliekama įvairias 
savo pareigas. Tai ne koks 
išdidus, tolimas despotas, fi
losofų bejausmis Dievas. Ne 
— tai Kristus, gerasis Dievo 
Sūnus, mūsų Išgelbėtojas, 
draugas, mylimasis, padėjėjas 
vadas ir Valdovas!

Mūsų padėka i r pa
re i g a Kristui ’Valdovui — 
visais darbais, džiaugsmais, 
ketėjimais, maldavimais, au
komis ir visu gyvenimu plės
ti vkur Jo tiesos, gyvybės, 
šventumo ir malonės, teisin
gumo, meilės ir tiesos kara
lystę; plėsti visur.- savo ir 
kitų žmonių širdyse, šeimose, 
ir kitose bendr jomenėse. Ir 
mokyklų, dirbtuvių, fabrikų, 
ir ūkinį, socialinį bei politinį 
gyvenimą perimti Kristaus 
Karalystės teisingumo ir bro
liško solidarumo raugu yra 
didžioji ^pasauli čių kataliką 
pareiga. Visi ir visa draug su 
Kristumi Valuo.u, amžinuoju 
Kunigu teteikia garbę, padė
ką ir meilę Dievui.

paSa ueč ai sėkmingai 
DIKBa misijose.

Jie dirba vairiose šalyse. 
Tokiame Hong Konge, prie 
pit komunis.inės Kinijos esan 
čije britų kolonijėlėje pasau
liečių buvo aplankyta 70.806 
šeimų. Jų tarpe du trečdaliai 
nekatalikai, daugel net pago
nys. Pasauliečiai aplankė 2.600

MÚSU LIBTVVA 

ligoniu; jie paruošė krikštui 
1518 asmenų ir pirmajai ko
munijai 1.380 žmonių. Toje 
kolonijoje yra apie 4 milijo
nai gyventojų.
p—n 
5—mii

STEIGIAMAS NAUJAS VIE- 
NUOLINAS NIGERIJOJE, Afri 
koje. Kunigas A. Ojefua, afri
kietis, baigęs mokslus, Ame
rikoje, grįžo į Nigeriją ir čia 
pradėjo dėti pagrindus nau
jai vienuolijai, pritaikytus 
Afrikos žemyno gyventojams.

MISIJOSE LIETUVIŲ MI
SIONIERIŲ nedaug tėra. In
dijoje yra misionieriai kuni
gai jėzuitas Donatas Šlapšys 
ir salezietis Svirnelis, keletas 
saleziečių Japonijoje, broliai 
jėzuitai St. Tamkvaitis ir An- 
driejauskas Afrikos Rodezije- 
je, viena seselė Peru aukštu" 
muose, vienas kunigas bei 
seselė čia, Brazilijos Rondo- 
nijos indėnų tarpe prie Mogi 
Mirlm bei keletas dar kitur.

AUTOMOBILIAI MISIJOMS.

Austrijos katalikų draugija 
MIVA nupirko JAV-se 57 nau 
jus automobilius ir du mulu 
ir juos pasiųsdino misionie
riams Afrikoje. Si draugija 
nuo 19*7 metų yra ’parūpinu
si misijoms 850 eismo ir su
sisiekimo priemonių. Dar yra 
pora šimtų prašymų, bet ne
gali patenkinti, nes stinga pi
nigų.

KATALIKAI PIETŲ KORĖ. 
JO,E. >š 30 milijonų gyvekto- 
jų katalikų yra beveik pusė 
milijono, kandidatų 57.000 Tu 

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

Ateikite ir Įsitikinkite medžiagos ir darbo kokybe ir kaina

ri 15 vyskupijų, 33o kunigus, 
užsieniečius, 305 kunigus vie 
tinius, 995 klierikus, 7 univer 
sitetus, 30 gimnazijų, 32 naš- 
laitynus, 30 ligoninių, 18 na
mų raupsais sergantiems. Ka
talikai turi du dienraščius,, 
vieną savaitinį ir 3 mėnesi
nius žurnalus, kad galėtų pa
siekti dar netikinčius kitus 
Korėjos gyventojus.
n—«u

PAMINKLAS JONUI XXIII 
buvo Lenkijos komunistų pa
statytas Wroclawo mieste. 
Komunistai jį pastatė propa
gandos tikslais, katalikų skal
dymui ir kiršinimui. 
tl—■>! 
'iítcttíí

ATIDARYTAS FONDAS

Didžiausios įtampos dieno
mis valstybiniame Čekoslova
kijos buvo atidarytas specia
lus fondas A. Dubčeko refor
moms remti. Per trumpą lai
ką Prahos (Čekoslovakijos 
sostinės) gyventojai suauko
jo apie 40 svarų auksinių pa
puošalų. Tų papuošalų vertė 
yra beveik 20 milijonų dole
rių

SKAITYKITE 1 B 
PLATINKITE VII 

NINTELI PIETŲ AMER|KOf
SAVAI IRAŠTI « M 0 b (,

LIETUVA*

ĮSIDĖMĖTINI ADRESAI 
LIETUVOS ATSTOVYBES
URUGUAY, MONTEVIDEO: 

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

pusi. 5

LIETUVIŲ BAŽNYČIA VILA 
ZELINA; Rua Inacio ir Av 
Zelina, Mons; Pio Ragažins- 
kas, Tel. 63-5978.

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

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

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

Iždininkas p, JORGE GAR$ 
KA, Rua Oratorio, 3993, 
Alto da Mooca.

LIETUVIŲ KALBOS

PAMOKOS S. PAULY:

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

MOOCA, Rua Lituania, 07 
šeštadieniais 14 vai.

LIETUVIAMS PAMALDOS 
LAIKOMOS

V. Zelina parapijoje kasdit 
ną ir kiekvieną sekmadieni, 
kaip iki šiol

Mooca r. Lituania, 67 Liet» 
vių Namų koplyčioje:
—Sekmadieniais ir šventadfe 

niais 8,00 ir 17,00 vai.. Darbe 
dienomis 7 r 7,30 vai., arbs 
atskirai susitarus dėl laikų) 
kai turimos metinės ar 7 d 
mišios

špažintys čia klausomos 
kasdieną prieš mišias,

Jiruią mėnesio sekmadieni 
Parque das Nações 10 valį 
V. Carolina 15 vai., 
Casa Verde 1~ 'H 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 16,30 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 Sauopemba, 5761. V. Guarani

Metalúrgica ARPRA LIDA.
METALÚRGICA — FABRICAÇÃO DE PEÇAS 

PARA AUTOMÓVEIS
ESTAMPOS, PEÇAS ESTAMPADAS E FERRAMENTAS

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

Caixa Postal '371 — São Paulo

VIENINTELIAI ATSTOVAI GARSIOJO VANDENS LINDOYA

lUMACJ CAKRIERI „M1
Lindoya vanduo yėa danai žinomas gėrimas 
Kurio puikų veikimą į žmogaus sveikatą jau 
visi yra vienbalsiai pripažinę. Pabandykite, 
sitikinkite ir visados naudokite I

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

Caixa Postai 3967 — S Ã O PAULO
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UŽSIMOKĖJO UŽ M. L.

Po 15 ncr.: Jonas Budrevi- 
čiuš, Povilas Miškinis, ir po 
10 įncr..- Vaclovas Čiurlevi- 
čius, Jonas Kibelkštis, Anta

nas Voveriūnas 30 ncr. 
šiuos ir 1969 m. — V. 
Vaitkevičiui.

9UA LITUÂNIA, 67 — MOÓCA — SÃO PAULO, Í3

LIETUVIAI ATSISKYRĖLIAI PASKIRTAS KLEBONU

Nesenai netyčiom buvo at
rasta viename urve netoli 
Sydnėjaus Australijos sosti
nės, viena atsiskyrėlių vedu
si pora. Paaiškėjo, kad tai 
lietuvis Steponas Pietrošys 
su savo žmona Jennifer (?) 
Jie atvykę Australijon 1958 
metais. Steponas jau 70 metų, 
o jo žmona 57 metų amžiaus. 
Tuoj po atvykimo apsigyve
nę tame urve,

Jiedviem buvo atnešta ge
ro maisto, ir lietuvių koloni
ja pasiūlė gerą butą. Tada 
Steponas pasakęs, kad jam 
geriau patinką gerti vandens 
iš tyro upelio ir virtis pa
čiam valgio ugniavietėje. Po 
to jiedu išvykę ir apsigyve
nę kuriame kitame kalvų ur
ve, kur jų nesuranda smal* 
šuoliai.

MIRĖ

Kauno poliklinikoje V. 281 
kun. Mykolas Juodelis, eiio- 
nis sirgo kraujo vėžiu. Kuni
gu buvo įšventintas 1933 m. 
Palaidotas Naumiesty, kur pas 
kutinia laiku klebonavo
t Mirė i’* prel. Leonardas Paz 
nonskas VI. 29. Jis buvo ka
riuomenės kapelionas; iš Sran 
tono vyskupijos. Mirė širdies 
smūgio ištiktas savo darbo 
vietovėje Fort Benning, GA., 
JAV.

PaSAULIETIŠ jungtinės 
PARAPIJOS CENTRE.

Kaip daugelio didmiesčių, 
taip ir Amsterdamo, Olandijo
je, gyventojai kalias! j prie
miesčius. Centro parapijų ti
kinčiųjų skaičius labai mažė
ja. Todėl planuojama kokią 
dešimtį centro parapijų sulie
ti į vieną jungtinę parapija. 
Tą klausimą išstudijavęs, spe 
cialus komitetas įteikė atitin
kamą prašymą vyskupui.

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
Mooca^Fone 92-3991

Atende*se com hera marcada
DR JONAS NICIPORCIUKAS

OSrúrgião Dentista 
p/ Universidade de São Paulo 

RAIOS X '
Consultorio: Rua Capí -Paeàece Chaves, 126$,

VIa Pradeate, TeL 6A-53Õ2 *K

LIETUVĖ ADVOKAKÉ
IRENA GRITÊNAS—SPINA praneša savo tautiečiams, 

kad ji priima klientus savo raštinėje, esančioje Largo 
7 de Setembro, 52 6* andar, sala 607 (priešais Fenam), 
nuo 16 iki 18 vai.

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

Kun. Petras Celiešius pas
kirtas St. Louis, Mo., lietuvių 
parapijos klebonu Iki šiol 
buvęs klebonas kun. Z Gela
žius pasitraukė į pensiją. 
Kun. Celiešius yra iš pabė
gėlių tarpo ir iki šiol darba
vosi Los Angeles lietuvių pa
rapijoj, Kalifornijoj.

Gi kun. Vincas Pakutka 
Scrantono vyskupo pakeltas 
prelatu. Jis yra Marywood 
kolegijos profesorius ir ka
pelionas.

Prel. J. Bulaičio rūpesčiu, 
anksčiau dirbusio Vatikano 
pasiuntinybėje Pietų Korėjo
je išleista korėjiečių kalba 
Sibiro lietuvaičių maldaknygė 
«Marija, gelbėk mus».

nfififiji

PAIEŠKO IS LIEIUVOS

Gal kas žino, kur gyvena 
JANE PETRAUSKAITĖ STIR- 
VIDIENÉ. Anksčiau ji gyveno 
Campinas mieste, uoti žinią 
Mi. redakcijai ar Aleksui 
Chmieliauskui, gyv. rua Sa- 
guairú, 749, Casa Verde, S.P

Taip put paieško’ALFONSO 
SIMONA VIDAUS iš Lietuvos 
jo sesuo. Pranešti Stasei Bar- 
tasevičienei, gyv. rua Buqui- 
ra, 385, Casa Verde, S. Paulo.

Šį ŠEŠTADIENĮ DALYVAUJAME 

SUSIPAŽINIMO POBŪVY
Dr. Kudirkos vardo rūmuose, rua Lituania, 67. Mooca. 

Jį ruošia spalių 26 dieną 20 vai. Brazilijos Lietuvių 
Bendruomenės Valdyba su įdomią programą:

I. Vaidinimas dramos «Sauja gimtosios žemės», 
įscenizuotas J. Bajorino, atliekamos «Aušros»

* choro artistų.
II. Dainos Vyrų, kvarteto, paruoštos maestro

Liūdo Ralicko.
III. Šokiai dainos prie gero orkestro ir bufeto.
Įėjimas į šį susipažinimo pobūvį nemokamas.

JAUNIMO MISIOS
ateinantį sekmadienį KRISTAUS VALDOVO šventėje 

rua Juatindiba, 20 bus 10 valandą. 
8-tą valandą užtat ten mišių nebus.

Giliią užuojautą dėl mirties 

a.fct. PRANO ZIEZIO 
reiškia jo našlei Anastazijai ZIEZ1ENE1 

visa TAMALlONŲ ŠEIMA

Mirus Rio de Janeiroimieste gyv. geram prieteliui

PRANUI ZIEZIUI 
tikrai širdingą užuojautą reiškia jo žmonai 

Anastazijai ZIEZIENSI ir giminėms 
ANTANAS SIAURUSEVIČIUS su šeima

LANKÉSi ML redakcijoje 
iš Jundiai atvykęs tautietis 
Povilas MIŠKINIS. Jis dosniai 
apmokėjo savo ML prenume
ratą ir apie Jundiai gyvenan
čius lietuvius.

Nuoširdžią gilią užuojautą dėl mirties 

PRANO ZIEZIO
jo našlei ANASTAZIJAI SKUČAITEI ZIEZIENEI 

reiškia jų giminės
Antanas, Pranas ir Stasys DUTKA1 su šeimom

SERGA. Justinas Bliudžius, 
kuris prieš porą savaičių su
silaužė koją ir buvo inter
nuotas. Serga ir jo brolis Pau 
liūs Bliudžius. Tėvo Kidyko 
dešinioji akis kiek jau page
rėjo.

ATSKIRO NUMERIO

KAINA 0,2®

GAUSI SUSIPAŽINIMO VA
KARIENĖ buvo praetą šešta 
dienį, spalio 19 dieną, buvo 
tiek valgiais, tiek dalyviais Vi 
la Zelinos Jaunimo Namuose- 
Ją suruošė Liet. Kat. Moterų 
Draugijos Vyresniųjų ir Jau
nesniųjų sekcijos kartu susi
pažinimui su draugijos veiklą 
savitarpy ir pakvietimui nau
jų na ių. Dalyvių priėjo tiek, 
kad rengėjoms buvo tikrai 
sunku visus susodinti. Buvo 

/ 
LIETUVIS CHIRURGAS DENTISTAS

DR. ALBINAS J. BENDŽIUS
Clinica — X spinduliai — Protežė — Ortodontia 

diplomuotas São Paulo Universitete 
Consultorio: Rua 12 de Outubro, 63, Lo Andar, Sala 108, 

(įėjimas iš Loja Ducal). Priima nuo 15 iki 19 vai.

ir linksmų visų dainuojamų 
dainų ir ..šokių.
U—B—H

PUIKIAI PASISEKĘS P1KN1 
KAS—GEGUŽINE. Jis įvyko 
praeitą sekmadienį. Net trys 
beveik pilni autobusai iš įvai
rių S. Paulo miesto vietovių 
prisipildė važiuojančių. Tiek 
kelionėje, tiek pačioje Praia 
Grande, Santosgpajūryje akam 
bėjo linksmos lietuviškos dai
nos, šnekos, šposai, gi išsi- 
maudžius — ir linksmi šo
kiai. Buvo įdomu, kad jauni, 
pagyvenę ir senoki taip gy
vai šoko lietuvišką polką, 
suktinį, kadrilių ir kitus šo. 
kius. Pikniką puikiai suorga
nizavo šv.Juozapo Vyrų Bro
lija, vadovaujant broliams Ma 
telioniams. 
ii—bįbii ÍÍBMBBÜ

•
B jMlRĖ. Praeito sekmadienio 
naktį, spalių 20 d., mire Vila 
Zebnoje senutė V. Lukoševi
čienė, sulaukusi net 97 metų 
amžius.

Taip pat mirė Rio de Janei 
re Pranas Ziezis.

Prieš pora savaičių mirė 
Pranė Gutmanienė, gyvenusi 
Mookoje.

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 França Carvalho, 121, Moóea, 

Arti Dr. Vinco Kudirkos mokyklos rūmų.

SVEIKINAME SUKAKTUVI
NINKĄ BRONIŲ ŠUKEVIČIŲ, 
sulaukus 60 metų spalių 23 
dieną. 51gamečiui lietuviškos 
spaustuvės vedėjui «Mūsų Lie
tuvos» redakcija ir adminis
tracija linki daug laimės ir 
dar daug metų tęsti lietuviš
kos spaudos darbą.

KALĖDOJIMAS tęsiamas to 
liau São Lucas, Vila Campes- 
tre, Barcelona, V. Berti, V. S. 
João, V. Celeste, V. S. Clara 
V. Diva, V, S. Izabel, Formosa 
ir São Caetano apylinkėse.

VĖLINĖSE šv. mišios bus 
iš ryto, kaip visada ir, be to, 
R. Lituania bus 19 valandą 
30 minučių iškilmingos gedu
lingos Mišios su egzekvijom, 
kurios yra sudėtinės. Prašo
me jose gausiai dalyvauti ir 
pasimelstiuž mirusius artimuo 
sius, šeimos narius, gimines 
ir visur kritusius mūsų tau 
tiečius. j
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