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PLAČIAJAME PASAULYJE

V—
Dar ne visos žinios gautos, 

bet pirmi pranešamai rodo, 
jog prezidento R. Niksono va- 
covaujama Respublikonų par
tija laimėjusi bene keturias 
vietas senate, o pralaimėjusi 
irgi keletą kongrese, bei ne
tekusi keleto gubernatorių. 
Tuo atveju prezioentvi Nikso- 
nui nė kiek nepalengvės val
dymo rūpesčiai. Neturėdamas 
daugumos balsų nei kongre
se, nei senate ^negalės pra
vesti visų tokių įstatymų, ku
rie yra reikalingi krašto tvar 
kai ir gerovei palaikyti.
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PRANCŪZIJA
SUDEGĖ 144 jaunuoliai! Ne 

toli Grenoblio miesto praėju
sį sekmadienį užsidegė šokių 
salė. Gaisras taip išsiplėtė, kad 
sudegė 144 vaikinai ir mer
gaitės. Da'irZuniif ju Y 
21 metų amžiaus ir nemažai 
jų studentai. Gaisrininkai sa
ko, kad durys buvusios atida 
romos į vidaus pusę, o ne į 
lauką. Todėl kilus dideliam 
išgąsčiui, kai visi puolė bėg
ti per duris, susigrūdo ir ne
galėjo atidaryti durų Prie 
durų. rasta krūvos 
sudegusių kūnų, net iki kau
lų. Tik apie pora dešimčių 
išliko gyvi.
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CILÊ:
Pirmasis laisvuose balsavi

muose išrinktas marksistas, ki 
ti sako net komunistas Či
lės prezidentas lapkričio 3 
dieną perėmė valdžią iš bu
vusio krikščionių demokratų 
prezidento Frei. Jo sudaryta
me ministrų kabinete yra trys 
komunistų partijos nariai, ki
ti visokio plauko socialistai.

Neteko niekad pastebėti, 
kad kituose kraštuose socia
listinių, ypač marksistinių pa
žiūrų prezidentas ar kiti val
džios vyrai eitų bažnyčion, 
perėmę valdžią. Na, bet Či
lės išrinktasis marksistas pre 
zidentas, po iškilmingo val
džios perėmimo akto, nuvyko 
katedron, kur ouvo iškilmin
gos mišios, melsti Dievą pa
laimos naujajai valdžiai! Mums 
tai neįprasta ir todėl gal keis 
ta, Bet Čilė yra savotiškas 
kraštas. Ir politika čia savo
tiška. Pagyvensim, pamaty
sim, ar tas marksistas Allen
de, gavęs valdžią laikysis 
duoto žodžio gerbti lemokra 

tines kraįtd laisves, ar, kaip 
paprastai marksistai daro, vi
sus pažadus užmiršęs, įves 
savo diktatūrą. Tuo tarpu nie 
kas nea škfr.

UBMKSHIII

PAKISTANAS
Siame krašte lankėsi Len

kijos prezidentas Marian Spi- 
chalski. Iš lėktuvo išlipus su 
savo palydovais bei . Pakista
no vyriausybės nariais einant 
į priėmimų salę, staiga grei
tai j juos įvažiavo bagažą 
lėktuvams vežąs sunkveži
mis. Užmušė Lenkijos užsie
nio reikalų viceministrą Sig- 
frid Wo niak, Pakistano sau 
gu.no šefo pavaduotoją Ohaub 
Mob mad, ir du pakistanie
čius fotografus. rezidentas 
Spichalski tuojau nutraukė sa 
vo vizitą Pakistanui ir, pasi
ėmęs Wolniako lavoną išskri
do Varšuvon.

Areštuotas sunkvežimį vai
ravęs šoferis Mohamąd Firoz 
Í* > )uj;i‘h. ,tariama, kad jis ty 
čia įvažiavęs į svečius, nes 
norėjęs nužudyti Lenkijos pre 
zidentą. Jis e ąs oešiniųjų 
darbininkų vadas, ir kaip tik 
tą dieną neturėjęs dirbti ae
rodrome.
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JAV. Washingtonae. Čia pa
skelbti dokumentuoti tyrinėji
mai. kurie parodo, kiek kai
navo Sovietų Rusijai nuo 1917 
metų komunizmo įvedimas. 
40 puslapių dokumentas paro
do, jog mažiausiai 18 milijo
nų žmonių buvo išžudyta, ba
du numarinta tarp 1917 ir 
paskutinių metų. Iš tikrųjų 
nužudytų turi būk daugiau 
kaip 45 milijonai, bet tai yra 
tik spėliojimai. Bet ir 18 mi
lijonų žmonių nužudyti, kad 
saujelė komunistų galėtų pri 
mesti milžiniškam kraštui sa
vo komunistinę valdžią, yra 
baisus nežmoniškas dalykas! 
Tai rodo, kiek komunistai 
gerbia žmogų!

Brazilijoje ir kituose kraš
tuose dabar marksistų-bolše
vikų teroras, pagrobimai nie
ku nekaltų žmonių, mėtymai 
bombų į minias, j krautuves 
yra aiškiausi ženklai kas atsi 
tiktų ir čia, jei kurią dieną 
jie pasiglemžtų valdžią į sa
vo rankas. Todėl kiekvienas 

Čia įterpiame žinutę, jog šį sekmadienį, 10 valan
dą S. Paulo Katedroje bus šv. Mišios už visas komu
nistų nukankintas aukas. Ateikim ko gausiau jose da 
lyvauti!

pilietis, kurs nenori kad kraš
tas paplūstų nekaltų žmonių 
kraujuje turi eiti balsuoti per 
rinkimus, ir savo balsą ati
duoti už tokius kandidatu», 
kurie tikrai neišduos krašto 
rauoonajam slibinui.
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ANGLIJA
Dabartinės valdžios pirm • - 

takai darbiečiai buvo išleidę 
įstatymą, pagal kurį valdžia 
t ri ko greičiau ištraukti vi
są Anglijos kariuomenę iš 
kraštų esančių į rytus nuo 
Suezo kanalo. Tai kaip tik iš
yra arabų apgyventi kraštai, 
kur labai braujasi Sovietų Hu 
sija ir dar toliau į rytus In
dija. Pakistanas, Indonezija 
ir kiti kraštai.

Dabartinė gi valdžia visą 
tą reikalą persvarsté ir nuta
rė neištraukti savo kariuome
nė iš tų kraštų Yra mato
mas aiškus pavojus, kad an
glams pasitraukus, jų vietą 
užims komunistinė Rusija, ir 
tarta didžioji pasaulio dalis 
p .tekiu su įtakon. To Anglija 
visgi nenori ir negali pri
leisti.
n———in
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fórciztlija
Naujasis mūsų arkivysku

pas Paulo Evaristo aplankė 
S Paulo valstijos seimelį .ir 
pusveikino atstovus. Atsto
vams jį pri tatė deputatai A. 
Morimoto, Solon Borges dos 
Reis ir Valerio Giulli.

I a proga arkivyskupas Pau 
lo pasakė jog visi brazilai ir 
krikščionys turi sąžinės pa
reigą balsuoti ateinančiuose 
rinkimuose. «Kas neišpildo 
savo pareigos kaip brazilas 
pilietis, tas nėra nė krikščio
nis». Tai labai stiprus žodis!
II——H 
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GAUTA PASKOLA

JAV Importo ir Eksporto 
Bankas davė milijoną ir 110 
tūkstančių dole lų paskolą S. 
Paulo miestui, kad galėtų už
baigti didelį keiią, apjuosian
tį visą miestą.

Tuo keliu galės visi sunk
vežimiai ir automobiliai ap
lenkti S. Paulo miesto centrą 
ir tuo sumažins mašinų kam
šatį.

Kviečiam
Br. L. Bendruomenė ir Pa- 

baltijos Tautų Koųiįtetas, pra 
šo visus tautiečius Jyio skait
lingiausiai dalyvaiti ateinan
tį sekmadieni, lapučio 8 d. 
10 vai. ryto, šv. rudose São 
Paulo Katedroje, P^aça da Sê.

Iškilmingas šv. mišias atlai
kys São Paulo Arkivyskupi
jos Generalinis Vikkras Vys
kupas Dom Jose vLafayette 
Alvares.

Šv. mišios bus aukojamos 
už visus kankinius, mirusius 
nuo komunistinio režimo ir 
prašyti Dievo atitolinti nuo 
mūsų šią baisiąją komunizmo 
nelaimę ir greičiau suteikti 
laisvę mūsų kenčiančiai Tė
vynei ir kitoms komunizmo 
pavergtoms taupoms.

Laike iškilmingų šv. mišių 
Katedroje giedos «Aušros» 
choras.

Moky oja p. M. Vinkšnaitie- 
nė su <Žilvitukassi, pasipuo
šusiais tautiniais rūbais, atsto 
vaus kolonijos jaunąją kartą
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BRAŽINSKU NEIŠDUOS
Spauda pranešė jog Turki 

jos vyriausybė pasakiusi So
vietų Rusijai, kad lietuvius 
Bražinskus laiko politiniais 
pabėgėgėliais ir todėl jų ne
išduosianti.

Tai mums labai maloni ži
nia! Tačiau iki pabėgėliai iš 
vyks iš Turkijos į saugesnį

DOLERIO NAUJZi KAINA.

Nuo lapkričio 3 dienos par
duodant bankams ar pinigų 
keitimo įstaigoms dolerius už 
vi» ną dolerį bus mokama 
4.78 kruzeirai, o perkant teks 
mokėti 4,81 kr.

ATSIMETĖ NUO TERORISTŲ

Hans Rodolf Mams buvo 
bombų gamintojas teroris
tams, kuriems vadovavo ža
vusis Marigheh, atėjo polici- 
jon lapkričio 4 d. ir atsisa
kė teroristų draugų, pasmer 
kė jų elgesį. Bombas gamin
ti jis išmoko komunistinėje 
Kuboje.

PARAMA MOT NOMS IR 
KŪDIKIAMS

Šį mėnesį prezidentas Me
dici paskelbs naują dekretą, 
pagal kurį bus teikiama glo 
ba-parama priešmokykli io 
amžiaus vaikams ir jų moli
noms visoje Brazilijos terito
rijoje

iSSSĮĮ

TVARKA PER R NK1MUS
Valdžia paskelbė, jog grieb

Dalyvauti
Visų organizacijų Valdyboms, 
ir vyresnio?amžiaus žmonėms 
yra rezervuotos sėdimos vie
tos netoli "altoriaus.

Pasibaigus šv, mišioms, prie 
Patriarko-’kun. Anchietos pa 
minklo prãça da Sė, bus pa
dėtas vainikas visų pavergtų 
tautų tvarČTil kaipo pagarba 
didvyriamš^'šio krašto, įkuria
me gyvename ir naudojamės 
didžiausiomis laisvėmis ir vi 
somis šios svetingos antro
sios Tėvynės gerybėmis,

Ta proga Deputatė Dulce 
Salles Cunha Braga, pasakys 
kalbą pritaikintą šios dienos 
minėjimui. Ji yra iš labiau
siai pasiaukavusių padėti vi
somis pastangomis visoms pa 
vergtoms tautoms ir išsiva
duoti iš komunistinės vergijos.

ad dalyvaukime visi šiose 
iškilmėse ateinantį sekmadie
nį. nes didžiausia žmogaus do 
rovė yra prisiminti ir mels 
tis už mirusius, ypatingai už 
kankinius.

kraštą, i ems vis ir bus pa
vojus pavojus patekti i rusų 
nagus.

Verta pasiųsti padėkos tele
gramas ar beut laiškus Tur
kijos ambasadoriui. Anresas; 
Embaixada da Turquia, Rio 
de Janeiro, Est da Guana
bara.

sis visų priemonių užtikrinti 
kad ateinantieji rinkimai vi
sam krašte praeitų tvarkin
gai, laisvai, demokratiškai. 
Tvarios ardytojai būsią griež 
tai baudžiami.
iirammnn
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UŽ nuopelnus

Vienas žydas daug pasitar 
navo revoliucijos labui. Už 
didelius nuopelnus Stalinas 
pasikvietė ji apdovanojimui. 
Ir užklausė ko jis norėtų už 
savo nuopelnus.

Žydelis kukliai padėkojo už 
įvertinimą ir sakėsi nieko dau 
giau nenorįs, esąs patenkin
tas, kad galėjo pasitarnauti 
didžiajai Tėvynei. Tuo esąs 
pilnai atlygintas.

Stalinas būtinai pareikala
vęs pasakyti, kokių dovanų 
jisai norėtų ir, jeigu |jis dar 
ceremonysis, pažadėjęs už
pykti.

— Ui, jiegu taip, — sako 
žydelis, tai, prašau, duoki 
man vizą į Ameriką.

Lietuvos nacionalinė 
M.Mažvydo biblioteka
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DAR APIEjBRAZINSKU 
ŠUOLI I LAISVE

Dviejų lietuvių tėvo ir sū
naus Bražinskų, spalio 15 d. 
žygis — sovietiniu keleiviniu 
lėktuvu pas ekti laisvąjį pa
saulį, atkreipė viso pasaulio 
dėmesį. Jie, kaip tremtiniai 
gyvenę Uzbekistane, spalio 
15 d įlipę į sovietų Keleivinį 
lėktuvą Antonov — 24 Batu
mi mieste, (jis skrido į Suk- 
chumi miestą) Gruzijoje, ne
trukus, panaudodami ginklus, 
privertė lakūnus skristi, virš 
Juodosios jūros, į Turkiją ir 
nusileido Trebizond mieste, 
laisvo krašto, N TO nario 
Turkijos žemėje. Susirėmimo 
metu žuvo lėktuvo palydovė 
N, Kurčenko, buvo sužeisti 
lu lakūnai ir, kai kuriomis zi 
niomis, dar vienas keleivis. 
Sovietų lakūnų bei palydo
vės priešinimasis lie’uvių pas 
tangoms lėktuvą nukreipti į 
Turkiją buvo didelis. Lėktu
ve buvo 46 keleiviai ir ketu
ri įgulos nariai.

Tai buvo pirmasis, pavy
kęs, sovie ų lėktuvo nukreipi 
mas ir pirmasis pasisekęs žy
gis tokiu keliu pasiekti a- 
karus. Kai apie lietuvių žygį 
plačiai rašė viso pasaulio 
spauda, skelbė radijai ir te
levizija, tai sovietų spauda 
kitą dieną pranešė, paskuti
niame puslapy, vos keturių 
sakinių žinią. Tačiau vėliau 

ir ji buvo priversta skelbti 
plačiau, o spalie 18 d. «Prav 
da» pranešė ir pasitraukusių 
į laisvę vardui bei pavardes. 
Paaiškėjus, kad Turkija ne
linkusi drąsuolių išduoti so
vietams, visoje Sovietų Sąjun 
goję pradėta kampanija, ren
giami susirinkimai, kuriuose, 
kaip įprasta, reikalaujama ta 
riamus banditus grąžinti ir 
nubausti visu griežtumu.

Tuo tarpu lietuviai, Turki
joj atsiradę 46 metų tėvas ir 
19 metų amžiaus sūnus pa
prašė politinės globos, gi tur
kų teismas po poros dienu, 
spalio 17, buvo padaręs spren 
dimą; įvyki” buvęs politinio, 
bet ne kriminalinio pobūdžio. 
Be to Turkija neturi sutar- 
tiesKsu Sovietų Sąjunga poli
tinių pabėgėlių išdavimo rei
kalu. Lietuviai visame pasau
ly laukia, ir tikisi, kad Tur
kija abiejų vyrų neišduos so
vietams. Jie gal būti išduoti 
a'-ba teisiami turkų teismo.

(ELTA)

«New York Times» dienraš
tis spalio 18 d. laidoje pami
nėjo Vliko žygius, atstovo R. 
Kezio kelionę į Turkiją ir 
pirmininko dr. J. K. Valiūno 
pareiškimą apie Bražinskus.

(ELTA)

uõnraarii

MUSU LÍSTU

Vilkas pasiuntė jau antrą 
telegramą Turkijos preziden
tui, š, tu. spalio 17 dieną pra 
šydamas jo priimti Vliko ats 
tovą Romą Kezį, atvykusį 
Turkijon Bražinskų reikaitj.

(ELTA)

TELEGRAMA TURK JOS 
PflEZlD.iNTUI

Vyriausias Lietuvos Išlais
vinimo Komitetas spalio 16 
d. pasiuntė tokią telegramą 
Turkijos prezidentui;

«Politiniai pabėgėliai iš So
vietų Sąjungos, tėvas ir sū 
nūs Bražinskai, pasirinkę lais 
vę jūsų svetingo krašto ke
liu, pasaulio spaudos žiniomis 
siekia politinės globos.

Lietuva šiuo metu yra So
vietų Rusijos okupacijoje ir 
kaip Jūsų Ekscelencija žino
te, ji nėra pripažinta dauge
lio nekomunistinių, laisvų 
valstybių vyriausybių. Tuo bū 
du, Lietuva De jure egzis
tuoja.

Bražinskų pastangos pabėg 
ti išvengti politinės bei tautį 
nės priespaudos liudija perse 
klojamųjų lietuvių ryžtą siek 
ti politinės laisvės.

Vilkas, atstovaująs Lietuvą 
ir jos gyventojus, prašo Tams 
tą suteikti politinės globos 
teisę tėvui ir sūnui Bražins
kams.

Visas pasaulis su nuostaba 
žvelgia į jų drąsą, pavojun 
pastačius savo, gyvybes lais 
vės siekiam.

Sovietų okupuota lietuvių 
tauta ir lietuviai gyveną vi
same laisvame pasauly bus 
dėkingi, ilgiems laikams, tur
kų tautai ir vyriausybei šių 
politinių pabėgėlių atveju pa 
naudojant politinės globos 
dėsnį».

Telegramos tekstas Vliko 
buvo persiųstas pasaulio spau 
dos agentūroms ir svarbie
siems JAV ir Kanados dien
raščiams,

(ELTA)
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AUDĖNAS KALBA
LIETUVIAMS

Vliko vicepirmininkas J. Au
dėnas spalio 17 d., ryšium su 
Bražinskų žygiu, kalbėjo New 
Yorke per «Lietuvos Atsimi* 
fl'mų" radijo valandą. Žodis 
buvo skirtas ne tik New Yor 
ko, bet viso -pasaulio lietu
viams. Jo turinys:

«Šiomis dienomis Lietuvos 
ir lietuvių vardai nuskambė
jo per visą pasaulį taip gar
siai, kaip niekuomet. Tai pa
darė savo drąsa ir ryžtu du 
lietuviai — tėvas Pranas ir 
jo sūnus Algirdas Bražinskai, 
ištremti iš Lietuvos į Rusiją 
visam amžiui. Jie labai sun
kiu keliu iš Sovietų Rusijos 
pasiekė laisvąjį pasaulį. Tai 
pirmas atsitikimas, kai Rusi
jos lėktuvas buvo priverstas 
nusileisti laisvame krašte — 
Turkijoje.

Mes gerai žinome, kad šie
du mūsų laisvės kovotojai 
laisvės dar neturi. Jie yra 
policijos priežiūroje ir jiems 
dar gręsia labai didelis pavo
jus. Jie dar gali bū i išduoti 
rusams. Tai būtų daug dides
nė bausmė negu mirtie.

Tėvo ir sūnaus Bražinskų 
žygis yra didelis tarptautinis 
įvykis didžioje kovoje — tarp 
laisvojo pasaulio ir sovietų, 
pavergusių pasaulį jėgų. Mū
sų visų uždavinys aktyviai 
jungtis į šią ko ą, nes netik 
turime gelbėti šiuos 'savo 
tautiečius, bet dar labiau — 
parodyti mūsų didžiausi soli
darumą pavergtos Lietuvos

1970 u lapkričio 6 
ž nonių kovai prieš oku pan tė

viškas šią kovą pradėjo 
spalio 16 d. Jis pasiuntė Tur
kijos prezidentui ilgą telegra 
mą ir prašė Bražinskų neiš
duoti rusams. Vliko Valdybos 
narys Romas Kezys išvyko į 
Turkiją ir jam pavesta pa
veikti Turkijos vyriausybę.

Visa lietuvių risuomenė nuo 
Kalifornijos iki Vašingtono 
sukelta ant koją - siųsti te
legramas ir pralyti Turkijos 
vyriausybės Brasinskų rusams 
neišduota

vliko vardu kviečiu nedel
siant siųsti Turkijos ambasa
doriams pasauly telegramas 
ar laiškus, kad pabėgėliai nė 
būtų išduoti rusams. Teigia
mu atveju, po to, verta siųsti 
padėkos laiškus.

Ryšium su kelionę į Turki
ją, advokatų samdymu ir kt- 
visą eilę išlaidų tenka mums 
patiems padengti. Gelbėkime 
lietuvius! Todėl prašau kuo 
skubiausiai siųsti gausias au
kas lautos Fondui, adresu; 
64 14 56th Rd.. Maspeth, N. Y. 
11878, U^A.

Tai žūtbūtinė kova, kurią 
mes turime laimėti».

(ELTA)
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Vliko Valdybos narys R, 
Kezys Bražinskų gelbėjimo 
reikalu išvyko į Turkiją spa
lio 17 d. Į Turkiją taip pat 
atvyko, kituose kraštuose ke
liavęs inž A. Rudis iš Chi- 
cagos.

Vilkas toliau seka Brazins 
kų bylą Turkijoje ir dės įma
nomas pastangas juos išgel
bėti.

(ELTA)

Liepsnos ir Apmaudo Ąsočiai
JURGIS GLIAUDĄ

PREMIJUOTAS ROMANAS
(Tęsinys)

— Galima perkelti į kitą sferą, — aš pasa
kiau. — Vieton caro — karalius, vieton mraičio
— delfinas, vieton dvariškių — markizai...

— Rebusas liks nepasikeitęs, jis — pasakė 
savo masyviu balsu. — Dvariškiai su žieminė
mis kepurėmis yra nesugriaunama ir rutininė 
valdžios rinkimo sistema, carų Žirnių dinastija
— kompartija, — o tarnas yra gyvenimas, kurio 
talka, anot tavo rašinio, griauna rutiną ir dėlto 
nukenčia. Rutina gi būtinai atstatoma, kitaip per
frazuojant lotynų posakį: težūna pasaulis,, tegy
vuoja rutina. Vis kirsdinama galva ne dinastijos 
atstovui, bet tąrnui. O tas tarnas yra gyvenimas.

— Absoliuti fantazija, iškreipiant mano su
manymą, «= aš surikau protestuodamas.

Dabar jis žiūrėjo tiesiog man į akis.
— Pokštas, kuris nėra vertas komjaunuolio 

dėmesio, — pasakė draugas Tvarkovas. Čia įmas 
kuoti priešiški šūkiai. Matai, caraitis Žirniukas 
pataikė ir tau, draugas Survila. Tenka atidėti 
svają apie Literatūros institutą. Tenka net pa- 
pamiršti Vlniaus Rašytojų namus. Ten. durys 
tvirtai užsidaro. Bet nusimini! netenka, mano bi 
čiuli, reikia nokti, bręsti doktrinoje, p ažysti 
jos įsisavinime.

— Kodėl gi alegorijos netaikote tarptauti
niam kapitalizmui, — aš atkirtau. — Amerikinei 
buržuazinei demokratijai?

— Nei tu, nei aš tos demokratijos nepažįs
tame. Ji toli už vandenynų. Čia gi kalbame ir 
šome apie tai, kas mums rūpi. Kas mūsų kailius 
liūs liečia. Tas caras Žirnius, tas caraitis, ta 
kaita ir tarno egzekucija, — viskas tai parooiji 
nė alegorija ir atviras rebusas, lengvas spręsti.

— Kalbant karališkai, — aš pasakiau, — pa 
kartosiu jo tiradą; yra tokių, kurie pradeda pieš 
ti velnią nuo ragų.

Draugas Tvarkovas, tikras diplomatijos meis 
tras, jau bičiuliškai šiepėsi, Su visa atleidžian
čia išvaizda jie pasakė:

— Karalių mėgstu. Visada jo kalambūrus 
peržvelgiu, ir mėgstu dėlto, kad jis gerai apei
na politinį momentą ir gerai triuškina buitinį 
momentą.

- Dėlto jis ir spaudinamas, — aš sutikau.
— Argi yra yda būti spausdinam? jie pa

klausė. — Pats gi davei spaudoje. Tą savo ca
rą Žirnių.

Jis sekundei susikaupė, atsiminė ir tarė:
— Kąralių mėgstu. Juk jis pasakė — rašyti 

protingiausia taip, kaip gamta sukūrė nosį: kur 
užtenka vienos, nereikia išgalvoti dviejų.

Jis pakilo iš savo kietos kėdės.
— Kaip su rankraščiu? — aš paklausiau.
— Aš turiu atiduoti jį redakcijai.
— Bet aų aš autorius.
— Ne tik autorius;, draugas Survila, bet ir 

komjaunuolis.
Aš nusilenkiau kaip tarnas, paduodamas ak 

menėlį caraičįui Žirniukui, ir atsisveikinęs Brau
kau iš masyvinio draugo Tvarkovo kabineto.

Galva dar buvo ant pečių. Ir tai buvo vis
kas, kas reikalinga domėtis buigakovioiu rea
lizmu.

9.
Kartą aš tarstelėjau Šapirai, tam niurzgai 

seniui, mūsų kolūkio skaitvedžiui:
— Jūs, draugas Sapira, aišku, esate šimta

procentinis ateistas (t. y. bedievis). Naikinimo 
lageryje dieviškoms iliuzijoms nėra vietos, nei 
pagrindo. Jos trupa kaip cigaretės dūmai vėju
je. Juk sakėte, kad ėjote į fortą pasitikėdamas 
kažkuo neaiškiu, kas yra gal viltis, gal mistikos 
nuosėdos sieloje.

Šapira mąsliai patempė savo mėsingos no
sies galiuką. Tai buvo ženklas, kad atsakymas 
bus duotas, kad klausimas nėra staigmena.

— Matai, mielas Survila, — jis pasakė, — 
anketoje žmogus gali rašyti viską kas reikalin
ga anketai ir tarnybai. Dėl to ateizmo fbedievy- 
bės) pasakysiu tau; ir taip, ir ne.

— Bet gi ar tai vieta^vejopumui, — aš 
šyptelėjau iš jo sukto manevro, — torto brutalu
mas turi nušveisti mistiką. Lieka tik pasitikėji
mas aplinkybėmis. Mūsų ekskunigis drąsiai pa
sakė; nenoriu dangaus. Jis atmetė iliuziją.

— Žinai, mielas Survila,- tas ekskunigis nie
kada nėra buvęs greta iliuzijos, nei su iliuzija, 
iliuzija — tai kaip suvokta būtis. Ragauskas nie
kada, negalėjo atmesti tai, ko jis nevaldė ir ne
turėjo. Tai pagal logikos silogizmą. Tavo premi
sa,-kad apmaude nėra vietos pasitikėjimui liu- 
zijomis, sudaro tik vieną sprendimo pusę.

— Vieną pusę? O kas kitoj pusėj?
— Kitoj pusėj pastanga atsiremti.
— Atsiremti i ką?
— Vadinkime iliuziją vardų.. Atsiremti į Die

vą. Tai — instinkte.
(Bus daugiau)
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Jungtinės Tautos
Šįmet spalio mėnes'O 24 dieną suėjo lygiai 25 metai kai 

pradėjo veikti Jungtinių Tautų sąjunga. Jos idėja išsivystė 
iš 1942 metų pasirašytos 26 valstybių sutarties kovoti iki 
pergalės prieš Vokietijos, Italijos ir Japonijos sudarytą gele 
žinę ašį. Politikams buvo aišku, kad pasibaigus antrajam pa
sauliniam karui iškils daug naujų problemų, kurias reikės 
rišti ne nauju karu ar karais, bet taikiu būdu. Todėl sekan 
čiais metais keturi’-s didžiosios valdybės (Anglija Rusija, 
JAV ir Kinija) nuta ė kurti naują tautų sąjungą ir pradėjo 
ruošti jos įstatus. Statu us turėjo prižiūrėti visos 26 sąjungi
ninkų vyriausybės ir duoti pasiūlymų Pagaliau 1945 m. sta
tutai buvo galutinai paruošti. Juos priėmė 50 valstybių ats
tovai. Statutai įsigalėjo tų pačių metų spalio 24 d.; ir Jung
tinės Tautos pradėjo savo darbą.

"’irmasis ir svarbiausias Jungtinių tautų uždavinys yra 
taikos ir saugumo išlaikymas visame pasaulyje. Pasirašyda
mi Jungtinių Tautų statutus, sąjungos nariai įsipareigoja tai
kiai sugyventi, pripažinti tautų lygybę, jų apsisprendimo tei
sę, įgimtas žmogaus teises ir glaudžiai bendradarbiauti, ri
šant ekonominius, soc alinius, kultūrinius, ir humanitarinius 
klausimus. Jungtinės Tautos turi šiuos organus: 1. isuotin j 
Susirinkimą, kuriame kiekvienas sąjungos narys turi vieną 
balsą. 2, Saugumo Tarybą, sudarytą iš 5 didžiųjų valstybių 
(Anglijos, P ancūzijos, JA v, Rusijos ir Kinijos) ir 6 dviems 
metams inrinktų narių 3. Ekonominę ir Socialinę Tarybą, ku 
ri rūpinasi ekonominiais, socialiniais ir panašiais klausi
mais. 4. Globos Tarybą, kuri globoja mažas tautas ir kraš
tus, kolonijų liekanas, siekiančias nepriklausomybės. 5. Tarp 
tautinį Teismą ir 6. Generalinj Sekretorių, renkamą Visuoti
nio Susirinkimo.

Ką iki šiol Jungtinės Tautos nuveikė?
Jungtinių Tautų pakartotinai raginama, 1946 metais Ru 

sija atitraukė savo kariuomenę iš šiaurinės Persijos, kurią 
karo metu buvo okupavusi saugumo sumetimais: Tarpinin
kaujant Jungtinėms Tautoms, po ilgų kovų ir derybų 1949 
metais Olandija davė nepriklausomybę Indonėzijai. Spau 
džiant abi puses, Jungtinės Tautos 'pasiekė, kad Egiptas ir 
Izraelis paskelbė karo paliaubas 3 vėl jas sujaužė. 1950 me 
tais Jungtinės Tautos padėjo Pietų Korėjai apsiginti nuo ko 
munistų. Nemažai nuopelnų reikia joms priskirti ir už tai, 
kad padėjo išspręsti Kašmiro, Kipro salos ir Kongo respubli
kos klausimus. Spaudžiant Jungtinėms Tautoms ir JAV, Ang 
lija, Prancūzija ir Izraelis sustabdė karo veiksmus prieš 
Egiptą 191)6 metais Bet kai po 11 metų Egipto prezidentas 
Nasseris pareikalavo kad Jungtinės Tautos atitrauktų iš Ga 
zos savo kariuomenę, sekretorius U Tbant supasavo ir, ne
pasitaręs su nieku, tuojau išpildė Nasserio norą. Tai buvo 
jo didžiausioji klaida. Mat-, Nasseris pasijuto esąs galingas ir 
pradėjo mobilizaciją. Tai yra svarbiausioji priežastie, kodėl 
1967 metais Izraelis puolė arabų kraštus ir juos nugalėjo. 
Tiesa, tarpininkaujant Jungtinėms Tautoms, 1951 metais Li
bija tapo nėpriklausoma valstybė. Tačiau kai rusai užėmė 
Vengriją 1956 metais ir Čekoslovakiją 1968 metais Jungti
nės Tautos pasirodė visiškai bejėgės. Todėl teisingai apibu
dino Filipinų užsienio reikalų ministeris šių dienų politinį 
gyvenimą taip sakydamas.- «Jei Jungtinėse Tautose iškelia
mas koks nors nesusipratimas tarp mažų valstybių, tas klau
simas dingsta. Jei iškyla koks nors klausimas tarp didelės 
ir mažos valstybės, dingsta mažoji valstybė. Jei iškyla klau
simas tarp didelių valstybių, dingta Jungtinės Tautos’.

Kai prieš 5 metus Jungtines Tautas aplankė popiežius 
Povilas I, jis savo ka boję pastebėjo, kad toji 8»junga ne
turi autoriteto. Todėl ji yra panaši į aukšto lygio u skusijų

Sukaktuviu
S. Paulo Lietuvių Choras 

minėjo savo veiklos 24 metų 
sukaktį. Ta proga suruošė 
specialų koncertą, kuriam di
rigavo Choro vadovas Vikto
ras Tatarūnas, pianu prita
riant Caetano Taschetto. Prie 
programos prisidėjo Vinkš 
naitienės vadovaujamas b'«Žil- 
vytis» su dviem liaudies šo
kiais Programą pravedė Jo
nas Šermukšnis.

Koncertas patiko. Buvo tvar 
kingai pravestas, kruopščiai 
paruoštos dainos. Svarbiausia 
nejieškota kokių mandrybių, 
o daugiau žiūrėta j kokybę. 
O tai labai svarbu, nes norint 
sudaryti gerą įspūdį yra ne
tiek svarbu kokias dainas 
dainuojame, o KAIP jas dai
nuojame. Šiuo atžvilgiu, cho
ro vadovas laikėsi labai ge
ros taktikos. Nuo pat pirmo
sios dainos jautėsi geras su- 
sidainavimas. Taip pat ir pa
rodyti atskirai vyrus ir mote
ris yra naudinga, nes lygūs 
balsai paįvairinę klausytojų 
įspūdį.

Užsieniečių muzikų melodi
jos, ypač tokios, kaip G. Ver
di «Va, pensiero» sveikintina 
mintis. Tai patinka nevien 
lietuviamss, bet ir svečiams 
užsieniečiams. O mums klau
santis, atrodo, lyg tai specia-

Maskva Grasina Turkijai
JEI NEIŠDUOS BRAZ8N8KŲ, NUKENTĖS

SOVIETŲ AUTORITETAS PASAULY

MASKVA. Sovietų vy
riausybė įspėjo Turkiją, kad 
abiejų valstybių santykiai ga 
Ii labai pablogėti, jei Turkija 
neišduos pabėgusių lietuvių. 
Dhdeliu balsu ėmė rėkti visa 
spauda, kad «kriminaliniai nu 
sika lėliai, žmogžudžiai turi 
susilaukti sovietinio teisingu
mo». Laikraščiai ėmė spaus
dinti visokių žinomų piliečių 
pareiškimus, sufabrikuotas is
torijas apie Bražinskus. Atro
dytų. lyg Rusijos imperijos ri
bose blogesnių žmonių ir ne
buvo nuo Judo laikų.

Sovietų Sąjungoj jau prasi
dėjo fabrikų darbininkų susi
rinkimai, kur kaip visada 
«vienbalsiai priimamos rezo
liucijos, kaa tas ir tas būtų 
išduotas» ir t. t.

Izvestija iš savo pasės ėmė 
rašyti, kad į reikalą jau įsiki
šo Amerika ir jos C1A, Kad 
ji spaudžia Turkiją iš kitos 
pusės, kad tik neišduotų. Rei
kia manyti, jog toks .zvestijų

klubą, kur daug kalbama, bet mažai veikiama. Jos neturi or 
gano, kuriuo galėtų priversti savo narius vykdyti visuotinio 
susirinkimo arba Saugumo Tarybos sprendimus. Todėl kai 
kas siūlo padidinti Jungtinių Tautų kariuomenę ir taip tą są 
jungą reformuoti, kad ji atspindėtų tikrąjį valstybių politini 
svorį. Juk juokingai atrodo, kad Fidži salų respublika, turin 
ti tik 529,000 gyventojų, visuotiniame Jungtinių Tautų susi 
rinkime turi tiek pat galios, kiek Rusija arba JAV.

Nors politiniai Jungtinių Tautų rezultatai yra menki, 
bet kitose srityse — finansine pagalba per Pasaulio Banką, 
maistu ir kova prieš ligas — ji yra nuveikusi daug. Todėl 
JAV- prezidentas, kalbėdamas Jungtinėse Tautose 25 metų 
jubiliejaus proga, pasiūlė Sovietams «nekrauti ginklų, bet 
jungtinėmis jėgomis kovoti prieš skurdą, badą ir ligas», Ne
žinia, kokį konkretų aigarą ras tie jo žodžiai Jungtinėse 
Tautose, kurii s jau turi 127 narius.

Koncertas
liai MUMS ji buvo parašyta.

Prieš kurį laiką rašiau apie 
bitą S. Paulo Lietuvių Choro 
pasirodymą, kur paminėjau 
vieną kitą pastabą. Po to gir 
dėjau komentarą:

— Kai mūsų, tai mėgsta pa 
žnaibyti,..

Neatsakiau nieko. Ginčai 
nieko gero neduoda. Teisybė 
tačiau visuomet pasakytina, 
nors ji kartais gali būti ir ne 
maloni. Nemaloni netik iš
girsti, bet ne maloni ir ją sa
kyti. Kartais net dainuojant 
atrodo, kad nekaip išėjo, lyg 
blankiai skambėjo, o klausan 
tis visai gerai atrodo. Kartais 
net ir publika šaltoka, bet jei 
gu choras vertas pagyrimo, 
tai reikia taip ir padaryti, ir 
šį kartą tikrai vertas to.

Vykstant į koncertą, šalia 
manęs atsisėdo vienas pilietis 
su magnetofono aparatu. Vė
liau patyriau, kad ir jis vyko 
į koncertą. Nesigailės įrekor- 
davęs tas dainas. Tai sekti
nas pavyzdys, jis galės, kiek 
tik norės klausytis gražių kon 
certo dainų ir šokių muzikos. 
Kalbant apie šokius, ypač pa 
girtina «Kepurinė . Jaučiama 
pažanga, matomai zeliniečiai 
ir ten stipriai ir planingai dir 
bo. Ir gerai pasisekė.

A. D. P.

rašymas ar tik nebus pasiruo 
Šimas priimti nemalonią ži
nią, jei turkai Bražinskų ne
išduotų, o sovietai galėtų pa» 
siteisinti savo piliečiams, kad 
jie nesugebėjo išgauti tik dėl 
didelio * Amerikos spaudimo. 
Izvesuja vadina ČIA žmonė
mis ir tuos lietuvius veikėjus 
kur .e atvyko iš Amerikos, kad 
galėtų padėti Bražinskams.

MASKVAI VISI - «CIA 
AGENTAI»

Vliko buvo pasiųstas į n- 
karą Romas Kezys iš New 
Yorko Jis tuoj užmezgė kon
taktą su Turkijos spauda ir 
stengiasi pirmoj eilėj suteikti 
teisingas informacijas Kai iš
girdo kaltinimus, sovietų skir 
tus ir jam oficialiai pareiškė 
kad jis nėra Cb- agentas, bet 
atstovauja tik išeivijos lietu
vius. Jo pareiškimą pakartojo 
ir JAV žinių agentūros.

Izvestija laiko, kad ir Bra
žinskai buvo susirišę su CTA 

nes jų bagaže buvo rasta ke 
lių asmenų, giminių Ameriko
je adresai.

Frank Starr, Chicago Tribu 
ne Maskvos biuro vedėjas, sa 
ko, kad sovietai labai bijo, 
būtų labai nemalonu, jei pir
mas pasisekęs lėktu-vų pagro
bimas taip ir pasibaigtų, kad 
lėKtuvo pagrobėjų neatgautų. 
Jų prestižas labai kristų.

CHICAGO. — Chicago Tri
bune lietuvių reikalams skiria 
daug dėmelio ir rodo palan
kumo. Nežiūrint, kad jie per 
dieną gauna daug laiškų, iš 
jų gali paskelbti tik kelis, va 
kar dienos numery buvo net 
du laiškai lietuvių, kurie gi
na Bražinskus. Abu maždaug 
panašiai rašo, jog pasaulis ne 
turi sąžinės, kad praėjus 25 
metams Jungtinės Tautos dar 
nieko nepadarė, kad atstatytų 
sutryptą Lietuvos laisvę, bu
vo pasakyta daug hipokritiš- 
kų žodžių apie laisvę ir tei
singumą visoms tautoms, tik 
ne sovietų pavergtoms. Bra
žinskų bėgimas ir buvo’bevil- 
tiškas pagalbos šauksmas, ver 
žimasis iš nelaisvės.
h—n
ÜHBKanÜ

AMERIKIEČIŲ LAIKRAŠTIS 
Gina pabėgusius

LIETUVIUS

Chicago Tribune vedamuo
ju straipsniu pasisakė apie 
dvigubą standartą dėl lėktu
vų grobimų. Vedamajam rašo 
ma, kad Turkijos teismas at
sisakė sovietų Sąjungai išduo 
ti du letuvius, atsižvelgda
mas, kad lėktuvo pagrobimąs 
buvo politinis, ue kriminali
nis, kad pabėgimas iš komu
nizmo Uranijos yra pateisina 
mas. Lietuva kaip tik viena 
trijų Pabaltijo valstymų, Ru
sijos praryta, prasidėjus 11 
pasauliniam karui, rašo laik 
raštis.

Jeigu rusai būtų nuoseklūs- 
tai jie kriminaliniu nusikalti
mu turėtų laikyti visus lėktų 
vų grobimas, bet mes niekad 
negirdėjom, kaa ka
da nors Maskva savo tarnui 
Karibuose, Fidel Castro, liep
tų atiduoti r.menkus lėktuvų 
grobėjus.

Dėl neseniai įvykdytų Euro 
pos ir Izraelio lėktuvų grobi 
mų, kai tą padarė Palest.nos , 
partizanai, buvo pasiūlyta su
daryti tarptautinę konvenciją, 
kur būtų nutarta visus lėktu
vų grobėjus atiduoti teismui. 
Jeigu ir Sovietų Sąjunga pa
sirašytų tokį kodeksą, kuris 
įpareigoja visas tautas vieno
dai, tada būtų galima klausy
ti ir jų protestų ir verkšleni
mų dėl pirmo lėktuvo pagro 
bimo jų istorijoje, baigia Chi
cago Tribune.

Chicago Tribune teisingai 
pastebėjo ir visam tam rei
kalui pridavė reikiamo svo
rio Įdomu tačiau tai, kad 
Draudas labai panašiai rašė 
dar prieš tris dienas.
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BR. L. BENDRUOMENE 
POSĖDŽIAVO TARYBA

Praeitą šeštaiienį, spalio 31 
d. Jaunimo Namuose Zelinoje 
įvyko Bendruomenės posėdis. 
Posėdžio pradžioje susitelki
mo minute pagerbtas neseniai 
miręs a. a. Jurgis Sliesorai- 
tis, buvęs Tarybos narys, Vai 
dybos pirmininkas ir vienas 
iš Lietuvių Savitarpio Pagal
bos Tarnybos kūrėjų. Taryba 
painformuota, kad Bendruo
menės vardu prie jo karsto 
padėtas vainikas, pasakytos 
kalbos, pareikšta velionies šei 
mai vieša užuojauta ir para 
sytas M _ nekrologas.

Taryba priėmė pirmojo veik 

_ MOTERŲ IR MERGUČIŲ
Gydyt dr. Astolfo Araujo su busimu gubernatorių Laudo Natel AUŠROS VARTŲ DU VO

DR. ASTOLFO ARAUJO É CANDIDATO MOTINOS D-JOS VALDYBA
O Dr. Astolfo Araujo, Diretor dò Instituto de Cardiolo- 

gia, e grande amigo dos lituanos de S. Paulo teve a sua 
candidatura a Deputado Estadual lançada pela corrente lide 
rada por Laudo Natel. Na foto, o Dr. Astolfo aparece ao la
do de seu companheiro, o futuro Governador do Estado.

DIDELIS LIETUVIŲ DRAUGAS
Garsusis širdžių ligų specialistas, Cardiologios Instituto 

direktorius Dr. Astolfo Araujo, šiais metais nori būti išrenka 
mas j S. Paulo valstijos deputatas. Kadangi jis labai myli lie 
tuvius ir su jais draugauja, o dažnai ir gydo, prašo, kad lie-
tuviai ir jų vaikai už jį balsuotų, kai ateis rinkimų periodas 
lapkričio mėnesį šiais metais. Jo skelbimas ir fotografija 
kartu su būsimu valstijos gubernatorium Laudo Natel pasiro
do šiame me numery. Kai eisite pas šį daktarą gydyti savo 
širdis, nusineškite ‘Mūsų Lietuvos» numerį, kur telpa jo 
skeloimas, tikėkimės, kad jis nuleis kokius 20% už gydymą.

D R. ANTONIO SI A U LYS,
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'Į
Clinica de Adultos é Crianças — Moléstias de Sénhoras 

Partos — Operações
Horário; Das 12 as 14 e das 19 as 21 horas

Jonsultorio e Residência RUA DOS TRILHOS, 1576 
Mooca, Fone 92-3991

los pusmečio apyskaitą, pa
tiektą Valdybos pirmininkė J. 
Tijūnėlio. Tarp kitų dalykų, 
jis pranešė apie Meno Sekci
jos tautinių šokių grupės <La 
pés Snapés» kti’i imąsi, pasiek 
tus rezultatus, turimus sun
kumus. (Beje Irenė Šukytė 
yra grupės valdybos sekreto
rė, o ne vicepirmininkė, ir 
L. K. Moterų Draugijos susi
rinkime šoko ne ši grupė, 
kaip buvo ML parašyta, bet 
Ateitininkių Mergaičių šokė- 
jųgratelis )

Savitarpio Pagalbos Tarny 
ba sušelpė 6 šeimas su 400 
kr., o Leokadijos Aleknavičių 
tės studijų rėmėjų būrelis su 
rinkęs ir jai pasiuntęs 900

Atende-se com hora marcada 

kr. Iš Tarnybos Valdybos dėl 
nesveikatos pasitraukė jos 
pirmininkas Kostas Meškaus 
kas ir iždininkas Juozas Bau
žys. Dabar jos valdybą suda 
ro. kun. P. Daugintis, J. Dim- 
ša, O. Matelionytė ir K, Rin
kevičius.

Taryba svarstė ateinančio 
pusmečio veiklos planą, kaip 
Lietuvos|Nepriklausomybės mi 
nėjimo organizavimą, prisidė
jimą prie Urugvajaus tautiniu 
šokių grupės «Ąžuolynas» pri 
ėmimo komiteto ir kitus daly
kus,
IIFWHI 
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PUSMEČIO MIŠIOS

Savo choristės ir akompa- 
natorės Liucijos Šukytės pus
mečio mirties proga L. K. Ben 
druomenės choras užprašo už 
ŠUKIŲ ir SATKŪNl šeimų 
vėles šv. Mišias lapkričio 10 
d. 20 vai. Vila Zelinos bažny 
čioje. Choro vaidyba maloniai 
kviečia visus choristus, gimi 
nes, pažįstamus dalyvauti.
jiflgnn—ru 
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RIO DE JANEIRO

Lietuvių Kalvarijos parapi
ja jau turi savo komitetą;

Pirmininkas Antanas Dau
ba, I vicepirmininkas Edmun
das Dubauskas, II vicepirm. 
Amanas Saurusaitis, I sekre
torius Vladas Vyčas, II sekre
torė Sonė Saurusaitienė, Iždi 
ninkė Elena Gaulienė.

KOMITETO NARIAI:

Audenis Kazys, Azbarienė 
Veronika, Gaulienė Uršulė, 
Gaulia Kazys. Girniutė Janė, 
Kizelis Edvardas, Petronis Vy 
tautas, Saurusaitis Jonas.

Pirm. Teklė Savickienė, I 
vicepirm. A. Saurusaitienė, II 
vicepirm. Gražina Pauliukony 
tė-Parthon, I sekretorė Gir
niutė Janė, H sekr. Vyčaitė 
Marytė, Iždininkė Kizelienė 
Stasė.

VALDYBOS NARĖ : Bolec- 
kienė Gražina, Dubauskienė 
Anelė, Dutkienė Stasė, Gau
lienė Uršulė (Ji taip pat yra 
ryšininkė tarp draugijos val
dybos ir partijos komiteto), 
Gaulytė Vera Liucija Savno- 
rienė, Šimkevičienė Aušra» 
Telksnytė Kristina, Žvironie 
nė Ona.

PARAPIJOS KRONIKA; Kas 
sekmadienį lietuviams pamal- 
_ ... •.......................................... ............... ............................ ■ ' T

ZELINOJE VISI GALI UŽSIMOKĖTI UŽ<M. LlĖttjVĄ» 

p. Juozui Baužiui. Jis daug metų ištikimai patarnauja 
skaitytojams ir Administracijai, patarnaus ir dabar. Jo 
adresas yra Rua Manaias, 363. Visai arti prie bažnyčios 

Į aikštės. Pasinaudokite!

ADVOKATĖ IRENA GRITÉNAS - SPINĄ

praneša tautiečiams, kad daro inventarus, iškraustymus, 
skyrybas, ntjudomo turto administravimą,

Priima klientus savo raštinėje, esančioje Largo 
Sete de Setembro, 52, 6.o andar, sala 607 
(priešais Forum) nuo 16 iki 18 valandos.

dės laikomos 11 vai, jiems pa 
vestoje Katedros koplyčioje. 
Žmonių susirenka daugiau, 
kai yra pačių užprašyta mi
šių auka.gKilo sumanymas atei 
nančiais Jįmetais sudaryti iš 
anksto visiems sekmadieniam 
užprašytų mišių sąrašą. Tas 
sąrašas būtų įdėtas į atskirą 
kalendorėli, kartu su Kalėdų 
sveikinimais. Užprašyti mi
šias iki 1 dienos gruodžio 
pas kleboną ir pas gen. vika
rą, geriausiai kasdieną po 8 
vai. mišių, arba sekmadie
niais parapijos raštinėje.
HMM—MII 
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VĖLLYtŲ pamaldos buvo 
16 valandą Catumbi kapinė
se prie Pasaulio lietuviui pą- 
minklo, už visus Rio mirų 
sius lietuvius. Prisidedama 
laisva auka.
iumn—ii 
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SEKMAOIENJ, lapkričio 8 
visa parapija užprašyta Baž 
nytinio komiteto pirmininko 
p. Antano Gaulio pasisvečiuo

LIETUVOS NACIONALINE 
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKA

ATSKIRO NUMERIO

KAINA 0,40

ti jo nuosavybėje «Rancho 
Gaulia». Čia gen, vikaras Z. 
Ignatavičius atlaikys šv. mi
šias ir palaimins tvenkinį. Po 
to svečiai bus pavaišinti pie 
turais churasco ir alučiu. Šios 
iškilmei rengiamos motinėlei 
Uršulei Gau ienei pagerbti, 
sulaukusiai 67 m. amžiaus.

IIHKSKSKnil

DĖMESIO! Šiemet nebus 
lankoma parapija prieš Kalė
das. Plotkelėmis galima apsi 
Tupinti klebonijos raštinėje 
nuo gruodžio 1 dienos. Ta 
proga nepamirškite aukos sa
vo bažnytėlei paremti, 
nmmii 
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SERGA: Vladas Čepaitis jau 
kelinta savaitė guli Santa Te
resa ligoninėje. Pora kartų jį 
aplankė prel. Ignatavičius

Ignui Dubauskui padaryta 
operacijos. Baigia sveikti.

Operaciją patirti teko ir 
Juozui Ramanauskui.
»—n v.
Ummbi

a

T. Petras Daugintis šią sa 
vaitę išvyko į Montevideo, 
kur iki vasario mėnesio talki 
ninkaus Tėvui Jonui Giedriui, 
o jam išvykus su jaunimu jį 
pavaduos. Geros sėkmės!
IIBM—II
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T, Jonas Giedrys rašo, kad 
įvairūs neramumai Urugvajų

i DR. JONAS NICIPORC8UKAS 
Cirurgião Dentista

p/ Universidade de São Paulo 
RAIOS X

CoMuitorlo: Rua CapT Pacheco Chaves, 1206, 
Vila Prudente, Tel. 63 5352

je buvo uždarę mokyklas ku
riam laikui. Kadangi moki
niai negalėjo laiku išeiti sa 
vo kurso ir išlaikyti reikalin
gus egzaminus, tai egzaminai 
būsią sausio mėnesi. Dabar 
dar neaišku, kuriomis dieno
mis tie egzaminai bus. Todėl 
neaišku, kada tikrai galės šo
kėjai pas mus pasirodyti. Tai 
labai apsunkina mūsų darbą, 
nes nežinom kokioms dienom 
skelbti jų koncertą ir apga
li m spausdinti ir platinti pa
kvietimus.

Kada jie atvažiuos bus reis 
kalinga nakvynės 24 jaunuo
liams. Kas galėtumėt priimti 
vieną ar du malonėkit tuo
jau pranešti T. Jėzuitams Te
lefonu 273-0338.

uicmd

Stovyklos reikalais bus pa
sitarimas lapkričio |6 d. 20 
Zelinos klebonijoje. Kviečia
mi organizacijų atstovai.
n«aawi 
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Spalio 17 d, mirė Eva Le- 
vinskienė ir palaidota Lapos 
kapinėse. Gili užuojauta šei
mai ir giminėms. s
ii—iį 
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Lapkričio 4 mirė Juozas 
VELEPOLSKAS, 69 m. am
žiaus, Gimęs Simno valsčiuje 
Lik*, liūdinti žmona Albina, 
sūnūs Juozas ir Algirdas, mar 
čios ir 2 anūkai, Palaidotas 
Camilopolio kapinėse.
nwa—n
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TĖVŲ SUSIRINKIMAS,
Lapkričio 8 d. 17 vai. yra 

šaukiamai Jaunimo Namuose 
visų žilvitiečių TĖVŲ SUSI
RINKIMAS Bus svarstomi įvai 
rūs aktualūs reikalai ir atei
ties veikimo planai, Malocė- 
kite visi atvykti.

«Žilvičio» tėvų komitetas 
ir globėja

HMaMBaiĮ 
UBBDHMI

ŠV, JUOZAPO VYRŲ 
BROLIJOS PIKNIKAS

bus lapkričio 22 ({ieną Praia 
Grande. Autobusai išvažiuos 
iš Zelinos ir iš Casa Vęrde, 
Išvažiavimo valandos įrašytos 
bilietuose. Juos galima įsigy- 
Qasá Verde pas p p. Matelio 
ni js ir brolius Stankūnus. Pru 
dentėje pas Motiejų Tamaliū- 
□ą (jo telefonas: 274-07 84), 
Zelinoje pas visus Brolijos 
narius.

Nepraleiskit gražios progos 
pasilinksminti, pasišokti prie 
lietuviškos muzikos Jr< pasi
maudyti. ? ’f

Brolijos Valdyba
urna—a •!
hranrrmii

PARDUODAMAS NAMAS. 
Trys kambariai, virtuvė, man 
dyklé. Rua Quarena, 123. Ar
ti Zelinos bažnyčios. Prieina
ma kaina,

KSEMMV
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