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Visoms Lietuviu Organizacijoms V suose 
Pasaulio kraštuose

Urugvajuje Pietų Amerikos komunistu 
stabas

Lemtingosios dienos atėjo. 
Lietuvos skundas prieš Sovie 
tų Sąjungos pavergimą ir jos 
šauksmas atstatyti paniekiu- 
tas teises ir grąžinti jai lais
vę ir nepriklausomybę turi bū 
ti nuneštas i Jungtines Tau 
tas.

Kai Jungtinių Tautų pilna
ties susirinkimas (tur būt š. 
m. lapkričio mėn) pradės 
svarstyti pačių Sovietų įneš
tą pasiūlymą tuoj suteikti lais 
vę visoms tautoms dar dabar 
esančioms kolonialinėje pri
klausomybėje Afrikoje, Azijo
je ir Okeanijoje, Jungtinėse 
Tautose tuoj turi būti iškelta 
viešumon, kad Lietuva Euro
poje tebėra Sovietų Sąjungos 
kolonialiniai pavergta ir kad 
jos laisvė ir nepriklausomy
bė turi būti tuč tuojau atsta
tytos

Kreipiamės į visas lietuviš 
kas organizacijas visuose pa- 
šaulio kraštuose .ir prašome vietų kolonialiniam režimui 

arba tik buvo įtarti, kad galineatidėliojant mobilizuoti vi- 
suomenę ir pavienius asm©- būti priešiški;
nis tuč tuojau siųsti peticijas, c) kultūrinį genocidą— var
laiškus, telegramas jų gyve
namų kraštų vyriausybėms, 
prašant kelti Lietuvos išlais 
vinimo iš Sovietų kolonialinio 
pavergimo bylą Jungtinėse 
Tautose ir tenvręikalauti. kad 
kolonialinių kraštų išlaisvini, 
mo dek'aracija tuoj būtų pri
taikyta Lietuvai ir kitiems Ry 
tų ir Vidurinės Europos pa
vergtiems kraštams.

Lietuvių organizacijos savo 
memorandumuose jų gyvena
mųjų krašių vyriausybėms ga 
lėtų priminti, kad

1. Lietuva nuo neatmenamų 
šimtmečių buvo nepriklauso
ma valstybė prie Baltijos jū
ros ir jos vardą jūs galite ras 
ti seniausiuose Europos žemė 
lapiuose. Rusiškojo imperia
lizmo užgrobta gale XVIII 
šimtmečio, ji 1918 metais at
kūrė savo valstybinę nepri
klausomybę, buvo priimta į 
Tautų Sąjungą ir pripažinta 
de jure ir de facto visų pa
saulio valstybių. įskaitant taip 
pat Sovietų Sąjungą.

2. Sovieto! Sąjunga 1940 me 
tais birželio 15 dieną brutalia 
karine jėga okupavo nepri
klausomą Lietuvos Respubli
ką ir palaipsniui;

a) panaikino jos valstybinę 
savivaldą;

b) panaikino jos ad,mjnis 
traciją;

c) panaikino jos finansinę
sistemą; "y ■’ •• ?

d) sugriovė jos ekonomiją, 

panaikindama privačią nuosa 
vybę pramonėje, žemės ūky
je. prekyboje ir nekilnojamo
jo turto valdymą miestuose;

e) prievarta įjungė Lietuvą 
į Sovietų Sąjungą teritoriniai, 
politiniai ekonominiai kultū
riniai ir pagrobė arba suvals 
tybino Sovietų Sąjungos nau 
dai visus jos turtus, nuosavy
bes ir gamtos išteklius.

3 Karinės okupacijos pasek 
mėje Sovietų Sąjunga įvykdė 
Lietuvoje:

a) politini genocidą — lik
vidavo visas lietuviškas poli
tines partijas ir tų partijų va 
dus ir įstiprino vienintelę ko 
munis tų partiją, pačios Mask
vos vadovaujar&ą;

b) fizinį genocidą — sunai
kino ir deportavo 1941 ir 1944 
iki 1953 metų šimtus tūkstan
čių lietuvių, kurie buvo prie
šiški Sovietų Sąjungai, ar jos 
komunistų partijai, ar jos įves 
tam okupuotoje Lietuvoje So 

žant ir persekiojant lietuvių 
tautine kultūrinę veiklą ir lie 
tuvių kultūrininkus pavedant 
juos’Maskvos patikėtinių prie 
žiūron ir suvaržant juos so
vietinės komunistinės cenzū
ros varžtais;

d) religinį genocidą — nuo 
sekliai ir įžūliai siekiant su- 
naikintį tikėjimą, tikiučiuo 
sius ir dvasiškius;

e) tautinį genocidą — neat 
laidžiai vykdant rusifikacija 
ir pr skiriant visa, kas lietu 
viška ir tautiška prie diversi 
nių ir kriminalinių, nusikalti
mų, tikslu persekdoti ir nai
kinti.

Visį. aukščiau išvardinti So 
vietų Sąjungos nusikalstamie 
ji veiksniai buvo nukreipti įs 
tumti Lietuvą į valstybinę, po 
litinę, ekonominę o lygiai kul 
tūrinę ir kitokią priklausomy 
bę nuo Sovietų Sąjungos, kas 
sudarė turinį labiausiai besir 
diško, žiauraus, naikinančio 
ir visą žmonišką buitį ir jos 
aplinką išnaudojančio sovie
tiško kolonializmo, kurį mūsų 
visų didžiausia pareiga yra 
pasmerkti, prieš jį griežčiau 
šiai protestuoti ir reikalauti 
tuč tuojau atitraukti iš Lietu 
vos Sovietų Sąjungos kariuo
menę, administraciją, polici 
ją ir partiją, baigti Lietuves 
okupaciją, kad ten galima bū 
tų pravesti laisvus ir visuoti 
nūs ri n ki mus Jungtiniu T au
tų priežiūroje iratstatyti tei. 
sę, laisvę ir: Lietuvos nepri
klausomą valstybę 
Vyriausiojo Lietuves Išlaisvini 

mo Komiteto Prezidiumas

Kad Urugvajuje yra Pietų 
Amerikos komunistų centras, 
apie tai pranešė pats vyriau 
sybės prezidentas Benito Nar 
done kaltindamas Fidel Cas
tro vyriausybę besistengian
čią >r kitus Pietų Amerikos 
kraštus komunistų pusėn pa 
traukti. Prezidentas padarė 
bendrą pranešimą apie komu 
nistų veiklą Pietų Ameriko
je ir atskirai apie Urugvajaus 
komunistų veiklą.

Čia pranešėjas išskaičiavo 
visą eilę įvairių vardu orga
nizacijas kurių priedangoje 
komunistai varo savo propa
gandą

Tarp tų komunistinių orga
nizacijų yra ir viona iš var
do lietuviška organizacija, 
CENTRO LITUANO, į kurį yra 
susibūrę lietuviai komunistai. 
Paprastai komunistai savo or 
ganizacijoms duoda nekaltus, 
skambius vardus, kad mažiau

«esst=3 esi

DEL BRAZILIJOS-RUSIJOS SANTYKIU
Paskutiniu metu spaudoje 

vėl pisirodė žinių apie greitą 
Brazilijos Rusijos diplomat! 
nių santykių atnaujinimą Ta
čiau reikalas yra daug pai
nesnis. negu iš pažiūros atro
do. Pirm negu bus daromi 
žygiai santykiams atnaujinti 
bus reika inga atsiklausti 
visos eilės įstaigų: valstybės 
saugumo organų kariuome
nės vadovybės, tam tikrų už
sienio reikalų ministerijos 
departamentų Reikės kreipti 
dėmesio ir viešąją nuomonę. 
Be to, pirm negu pradėti bet

KIEK KAINAVO KOMUNISTŲ 
«GALVŲ» SAUGOJIMAS

New Yorkas — New Yorko 
meras Robert F. Wagner pla 
nuoja prašyti federalinę vy
riausybę sumokėti policinin
kams už antvalandžius sau- 
gojant sovietų dikatorių Ch- 
ruščevą ir vyriausybių gaivas, 
kurios dalyvavo Jungtinių 
Tautų generalinėje sesijoje.

Antvalandžiai kainuoją apie 
5 milionus dolerių

JAV IR JAPONIJOS SAUGO
MAS

)

Tokio, Japonija - Premje
ras H. Ikeda pakartotinai at
metė siūlymą Japonijai būti 
neutraliai ir pabrėžė reikalą 
turėti artimus santykius su 
Jungtinėmis Amerikos Vals
tybėmis.

susipratusius tautiečius galė
tų lengviau apgauti ir kad 
nuo saugumo organų nuslėp
ti tikruosius suvo tikslus.

Prezidentas taip pat prane 
šė, kad diplomatinių siuntinių 
priedanga 1 rugvajnn įeina 
komunistinė spauda iš Rusijos 
ir kitų kraštų Tik paskutinę 
spaliaus mėnesio savaitę So 
vietų pasiuntinybė gavo 770 
siuntinių, sveriančių viso tris 
tūkstančius kilogramų IšUrug 
vajaus komunistinė literatūra 
išsiuntinėjama į visus Pietų 
Amerikos kraštus.

Taip pat prezicentas paly
gino Urugvajaus diplomatų pa 
dėtį Maskvoje su rusų diplo
matais Urugvajuje Maskvoje 
svetimų kraštų diplomatų ju
dėjimas yra suvaržytas £nega 
Ii toliau kaip 40 kilometrų iš 
važiuoti. Gi Urugvajuje rusų 
diplomatai važiuoja kur nori 
ir kada nori.

kokias derybas Kremlius turi 
atsiprašyti Brazilijos vyriau
sybės už padarytus įžeidimus 
per spaudą ir jos atstovų pa
žeminimą Žodžiu šitas reika
las nėra keleto dienų laiko
tarpyje išsprendžiamas.
Bendrai Pietų Amerikoje yra 
tendencija kaikurių kraštų 
santykius su Rusija nutraukti, 
arba reikalauti, kad sumažin
tų Sovietų pasiuntinybės tar
nautojų skaičdu, kurių didelė 
dauguma tik komunistine pro
paganda užsiima.

Ikeda pabrėžė, jog Japoni
jos saugumas daugiausia pri
klauso nuo Jungtinių Tautų 
ir Jungtinių Amerikos Valsty
bių.

ATSARGIAI SU VAIKŲ PER
ŠVIETIMAIS

Gydytojai perspėjami lai
kytis atsargumo su vaikų 
peršvietimais rentgeno spin
duliais, nes radiacijos pavojai 
yra dideli Taip kalba dr R. 
H. Chamberlain, radiologijos 
profesorius Pennsylvanijos 
Universitete. Jis kalbėjo vai
kų gydytojų suvažiavime, 
skatindamas be tikro reikalo 
peršvietimų nedaryti.

GALING'ASIA ATOMINĖ 
KROSNIS

llinois Universitete Urbanoj 

šeštadienį atidaryta nauja ato 
minė krosnis, kuri gali savo 
pajė-gumą išvystyti iki bilijo 
no watų. Tas atominis reak 
torius su pastatu kainavo $ 
400 000; bus panaudojamas 
atominių inžinierių paruoši
mui.

Lapkričio m. 1 d Anglijos 
ministeris pirmininkas Mac
millan parlamente pranešė, 
kad sulig naujos karo suiar- 
ties, Amerikai yra duotos sub- 
marinams bazės Škotijos uos
tuose. Šie submarinai bus 
apginkuoti 
raketiniais ginklais ‘Polaris” 
rūšies. Anglijos uostais Ame
rikos karo povandeniniai lai
vai pradės naudotis 1951, va 
sario mėnesį. Amerikos karo 
aviacija taip pat turi bazes 
Anglijos teritorijoje.

PREZIDENTO RINKIMAI 
AMERIKOJE

Bus 8 d. lapkričio mėd. Pas 
kutinėmis dienomis eina smar 
ki rinkiminė propaganda. Kas 
laimės sunku nuspėti Ben
drai atrodo, kad daugiau ga
limybių turi Kennedy. Bet pas 
kutinėmis dienomis važinėja 
kart-u prez Eisenhower. Nori 
ma atsverti ir persverti Ken 
nedy pasisekimą Lapkričio 
m. 8 d naktį jau bus žinoma 
kam pergalė nusišypsojo

— Amerikonai savo karo 
laivų bazę Kuboje, Guantana 
me, apsistatė minomis, kad 
kartais Fidel Castro nepaban 
dytų užpulti.

— Vakarų Vokietijos minis 
teris pirmininkas yra palan
kus Šiaurės Atlanto sąjungos 
atominiais ginklais apginkla
vimu. Tuomet Kremlius pama 
tys, kad jo apsiginklavimas 
nebūdamas pranešesnis už Va 
karų apsiginklavimą, bus nuo 
laidesnis nusiginklavimo rei
kalu.

Šitas klausimas bus svars
tomas Šiaurės Atlanto Sąjun 
gą sudarančių valstybių vadų 
susirinkime gruodžio mėnesį, 
kuriame ir Amerikos preziden 
tas dalyvausiąs.

— Vakarų Vokietijos vyriau 
sybė pranešė, kad per pasku 
tinius aštuonius metus buvo 
suareštuota šešiolika tūkstan 
čių penki šinrai komunistų šni 
pų. Per šių metų pirmus devy 
nerius mėnesius Vak. Vokieti 
joje buvo sulaikyta 1900 asme 
nų, kurio prisipažino, kad tu 
rėjo ryšių su Rytų Vokietijos 
komunistine žvalgyba. Niekas 
pasaulyje neturi tokio dide
lio špionažo tinklo kaip Krem 
liūs.
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AR LENINGRADO GRUPĖ 
GRASO CHRUŠČIOVUI?

Sovietų Sąjungos stebėtojų 
nuomone vėl kelia galvą prieš 
Chruščiovą opozicinė Lenin- 
rado grupė, kuriai dabar sim 
patizuojąs ir Suslovas bei 
Frol Kozlovas. Toji grupė, be 
to, turinti daug bendrų pažiū 
rų ir su Mao Tse Jungo Ki
nija Daug kas galės paaiškė
ti po Spalio revoliucijos šven 
tės, kada Maskvoje posė
džiaus komunistinio bloko vir 
šūnės.

GOMULKA KEIKIA 
VAKARUS, BET PRAŠO IŠ

AMERIKOS PASKOLŲ

Lenkijos komunistinis vadas 
Gomulka, būdamas Ameriko
je, kalbėjosi ir su JAV užsie 
nio reikalų ministeriu Herte- 
riu. Kaip iš Vašingtono pra
nešama, Gomulka paprašęs 
naujų paskolų Leųkijos ūkiui. 
Jau pastarais keliais metais 
Lenkija iš Amerikos yra ga
vusi daugiau kaip 100 milijo
nų dolerių kreditų JAV val
džiai dabar yra keblus klau
simas: remti ar neremti to- 

- liau Lenkiją, ypač akivaizdo
je to, kad Gomulka pastarais 
laikais visiškai ėmė laikytis 
Chruščiovo politikos linijos.

— Tuo metu, kai Gomulka 
dalyvavo Jungt. Tautų i lenu 
mo posėdžiuose New Yorke, 
po Lenkiją važinėjo 11 asme
nų sovietinė specialistų komi 
sija, kuri kruopščiai tyrė y- 
pač Lenkijos Vakarų padėti. 
Apie tos komisijos padarytas 
išvadas dar nėra pranešimų.

— Net pati Lenkijos komu 
nistinė spauda praneša apie 
reiškiamą darbininkų ir be
darbių nepasitenkinimą įvai
riose Lenkijos vietose. Nese 
niai įvyko bedarbių riaušės 
Golnovo mieste. Bedarbiai rei 
kalavo arba darbo, arba be
darbių pašalpos. Atvykusi po 

licija bedarbius išsklaidė, o 
kai kuriuos suėmė.

— Latvijos Raud. Kryžius, 
kuris po karo veikia Vak. Vo 
kietijoje. tęsia šalpos darbą 
deportuotų į Sibirą latvių nau 
dai. Dabar daugiausia latvių 
tremtinių esą Potmos apylin
kėje, Vladimiro srityje, net to 
limoje BlagovešČenko vieto 
vėje (prie Kinijos sienos) Lat 
vijos Raud Kryžiaus įgalioti 
niai veikia 15 kraštų.

— Masinis žmonių bėgimas 
iš Vokietijos sovietinės zonos. 
Šių metų rugsėjo mėnesį at 
bėgo į Vakarų Berlyną ar į 
Vakarų Vokietiją 20.699 as
mens, tai yra 7.000 daugiau, 
negu tą pat mėnesį pereitais 
metais. Atbėgusiųjų tarpe bu
vo 3 654 jaunuoliai iki 24 me 
tų. Atbėga ir daug specialis
tų. Nuo 1957 metų iki dabar 
atbėgo iš Vokietijos sovieti
nės zonos 2 179 gydytojai, 756 
inžinieriai, 533 aukštųjų mo
kyklų mokytojai. Vien tik per 
paskutinius 6 mėnesius atbė
go 1.540 technikų, inžinierių, 
ūkinių vadovų ir kt.

- »West.falen-Post>, «West 
falische Rundschau* ir kiti 
apylinkės laikraščiai plačiai 
pranešė apie Lietuvos kilmės 
vokiečių sąskrydį Neheim Hu 
esten tame mieste, kuris pa 
siėmė gloooti Lietuvos vokie 
čius («Patenstadt»). š praneši 
mų paaiškėjo, kad Red Vokie 
tijoje šiuo metu gyvena apie 
30 000 Lietuvos kilmės vokie
čių. 2 030 gyvena Vokietijos 
sov. zonoje, o apie 5 0^0 esą 
dar užregistruoti už gelž. už 
dangos.

— Vanguard satelitas - pareis 
kė jo direktorius dr. John Ha 
gen išgyvensiąs 200 metų. Jis 
sukasi nuo žemės per 405-2463 
mylias Armijas Explorer I at 
laikysiąs 3 5 metus. Explorer 
III, kuris buvo paleistas kovo 
26, ■ bent porą mėnesių. So 
vietiniai satelitai sunyko per 
6 mėnesius.

MŪSŲ. LIETUVA

Danutė Mickutė-Mitkienė

Nežinomam Kariui
Kas vakaras saulė kai leidžias
Ir Nemuno šlaituose skęsta, 
Iš bokšto giesmė nusileidžia, 
Varpų giesmė aidi per miestą.

Eilėj trimituodami žengia
Štai narsūs kovų invalidai
Vytis krūtinę jųjų dengia.
Dėkingu žvilgsniu minia lydi.

Sušunkama maldai komanda — 
Ir skrenda dangun giesmė šviesi... 
Lietuvis ten būdavo randa 
Sau paramą, ryžtą, pavėsį...

Šventovėje apeigos baigias
Ir pagerbia vėliavą ginklu,
Ir apdengia baltes lyg snaigės, 
Ir kvepiančios gėlės paminklą.

Prie Aukuro smilkalas kyla — 
Teilsisi broliai sumigę...
Berželiai nusilenkia tylūs 
Nežinomam Kariui — Karžygiui.

Padėti Ar Vis
Pagal išgarsėjusiųjų auklė

toją Mariją Montessori vie
nas iš svarbiausių dalykų vai 
ko auklėjime yra santykių 
tarp vaiko ir suaugusio su- 
normavimas.sutvarkymas Tas 
pašalina kliūtis iš vaiko rai
dos kelio ir. dėka specialiai 
paruoštos aplinkos, apsaugo 
vaiko dvasią ir kūną nuo vi
sokiausiu pavojų kurie jam 
grąso kiekviename žingsnyje.. k

Kitas labai svarbus dalykas 
yra tai supratimas ir prisipa
žinimas, kad ne tėvai ar iš vi 
so suautėlis formuoja, ugdo 
žmogų vaike, bet kad vaikas 
pats atlieka betarpiškai tą dar 
bą dėka kūrybinės energijos 
esančios žmoguje ir veikian
čios jame nuo prasidėjimo a- 
kimirksn o Kaip kūno gema 
las betarpiškai vysto pa s sa 
ve, taip dvasinis gemalas ima 
vystyti žmogaus asmenybę. 
Kūniškai dvasinio žmogaus 

įsakinėti Vaikui?
kūrimo darbas vyksta didelė 
je darnoje, vykdomas paties 
vaiko. Kaip kūno auginimo 
darbe taip ir dvasios kūrimo 
darbe suaugėlio darbas yra 
netiesioginis: paruoši
mas reikalingų sąlygų, kad 
vaikas kuo geriausiai galėtų 
įvykdyti paties Kūrėjo jam pa 
vestą uždavinį — sukurti žmo 
gų.

Mes savo nuožiūra negali
me ugdyti vaiko sielos, kuri 
yra paties Dievo įkvėpta. Ti
kėdami, kad Dievas įkvėpė iš 
žemės padarytam žmogaus pa 
vidalui gyvybę — nemirtingą 
sielą —tikėkime t-aip pat, kad 
Jis davė jai ir nuostatus, kaip 
ir kiekvienam gyviui, kurių 
ii ose jis turi išsivystyti. To 
dėl suaugėlis neturi jokios,iš 
aukščiau duotos jam teisės, 
laikyti savo vaiko ugdytoju, 
jo vadovu, kuriam be

I960 m. lapkričio 5 d

atodairiškai vaikas 
turi paklusti.

Suaugėlio tiesioginis ir pa
grindinis uždavinys bei parei 
ga yra sužinoti: kodėl, kur, 
kada, kaip ir kiek vaikui pa 
dėti. Nestatydami šių penkių 
klausimų, kaip tik praranda
me tikrąjį vaikių — drausmin 
gą. darbštų, sąžiningą, susi 
kaupusį, tvarkingą, trokštan 
tį žinių bei mokslo, spindu
liuojantį meile į visą aplinką 
Dėl savo kaltės praradę tikrą
jį žmogų vaike, kuris buvo su 
tvertas pagal Dievo paveiks
lą ir panašumą, mes jau susi 
duriame su iškrypėliu vaiku, 
— melagiu, tinginiu, užsispy
rusiu, įnoringu ir t.t. — ir ta
da jau statome nebe penkis, 
bet šimtus klausimų norėda
mi jį pataisyti.

Auklėjimas šaukiasi 
saviauklos

Ne vaikas išl rypsta iš tei- 
(pabaiga 3 pusi )

ŽALGIRIO LAIMĖJIMAS IR LIETUVA 
ZENONAS IVINSKIS, Roma

(pabaiga)

Skaudus pralaimėjimo po
veikyje Prūsų žemės pilys ir 
miestai patys pasidavinėjo or 
dino priešams Anot Posilgės, 
«jokioje kitoje žemėje nega
li būti tokios didelės neištiki 
mybės ir tokio greito peikei 
timo, nes visas kraštas kara 
liui pasidavė per vieną mene 
sį». Kryžiuočiams beliko išti
kimos 8 pilys — jų tarpe Ra 
gainės ir Klaipėdos Po pir
mo katastrofos smūgio ordi
nas tačiau ėmė atsipeikėti. 
Kai Schwetzo komtūras Hen
rikas von Plauen į Marien
burgą surinko apie 5000 vyrų 
įgulos, liepos 25 d. teatvykę 
pusbroliai tvirtovės jau nebe 
įstengė paimti

Livonijos ordinas

Buvo laikoma Vytauto svar 
biu laimėjimu, kad jis su Li 
vonijos ordenu atskirai pada 
rytomis paliaubomis Livonijos 

kryžiuočius sulaikė nuo daly 
vavimo Žalgirio kautynėse. 
Bet 1410 m. rugpjūčio mėn. 
Livonijos kariuomenė laivais 
atp aukė Sembon. Nuo Manen 
burgo mūrų pasitraukęs. Vy
tautas prie Heilsbergo susiti
ko su Livonijos maršalu B. 
Hevelmannu ir pradėjo taikos 
derybas.

Kode! pasitraukė nuo 
Marienburgo?

N vieno ai yra aiškinamas 
Vytauto pasitraukimas nuo ap 
gultos ordino sostinės. Tam 
pagrindą iš dalies davė Dlu 
gošaa. kuris tą kronikos dalį 
rašė 20- 30 metų po Vytauto 
mirties. Kronisto žodžiais, <Vy 
tautas ėmė smarkiai bijoti, 
kad karaliui (Jogailai) visą 
Prūsiją paėmus jis (/ytautas) 
gali būti numestas nuo sos 
to» Esą Jogailos pasiųstas 
prieš l ivonijos kariuomenę. 
Vytautas savavališkai padaręs 
taiką nes iš Livonijos ordino 

gavęs pažadą, kad jam bus 
pripažinta > ūduva ir Žemai
čiai Vytautui labiau rūpėjęs 
Lietuvos atstatymas o ne Len 
kijos reikalas. Ar taip tegal
vojo Dlugošas ir jo patronas 
Zb OlesLickis, lieka neaišku

Yra duomenų spręsti, kad 
Jogaila ir Vytautas ir toliau 
y a veikę drauge ir sutarti 
nai. Vytamto kariuomenė bu
vo stipriai išretinta ne tik Žal 
girio kautynėse, bet ir prie 
Marienburgo prasidėjusių 1 - 
gų Be to, didelis nuovargis 
ir maisto trūkumas vertė Vy 
tautą grįžti atgal. Tuoj patse 
kęs sutartinis pusbrolių veiki 
mas yra taip pat įrodymas, 
jog Dlugošo samprotavimai 
neatitiko tikrąją padėtį.

Paliaubos ir taika

Nuo Marienburgo apgulimo 
po Vytauto greitai pasitraukė 
ir Jogaila Nebaigtas karas tu 
rėjo būti toliau tęsiamas. Ka 
ringas naujas magistras von 
Plauem samdėsi naują kariuo 
menę, tuo tarpu kai Vytautu 
Prūsuose rūpėjo išlaikyti užim 

tas pilis, jų tarpe ir Karaliau 
č?ų. Ypaė totorių dalinių be 
gailesčio plėšiamos oi dino že 
mės gyventojai vėl ėmė link 
ti prie ordino Žiemos sąlygo 
mis abi pusi ėmė derėtis ir 
gruodžio 9 d pasirašė vieno 
mėnesio paliaubas. Joms pa
sibaigus, pusbroliai vėl žygia 
vo į Prūsus Atvykę prie Tor 
no pilies, kur buvo užsidaręs 
didysis magistras jiedu 1411. 
II. 1 padarė taiką Jos sąly
gos pirmu žvilgsniu atrodė 
neatitiko didelio laimėjimo re 
zultatą, nes pagal Tomo tai
ką ordinas teturėjo sumokėti 
100,» 00 kapų šėkų grašių, ku 
rie buvo numatyti žymiesiems 
belaisviams išpirkti Tad Dlu 
gošas vėl kritikavo karo va
dus, jog «visai klaidingu bu
cu ir beveik pajuokai buvo 
atsisakyta tosios garbingos ir 
atmintinos Gruenwaldo (Grin 
feldensis) pergalės Ji neda
vė jokios naudos Lenkijos ka 
ralystei, tačiau — labai dide 
lę Lietuvos kunigaikštijai*

Torno taika iš tiesų abiem 
valstybėm netavė to, ko jos 
po Žalgirio galėjo tikėtis. Dar 
reikėjo dėti pastingu ištisus 
12 metų Kol buvo sutvarkyti 

ginčijamų sienų ir žemių klau 
simai. Jų centre stovėjo Že
maičiai ir pasidalinamas di
džiosios Sūduvos girios. Tai 
buvo 1422 Melno taika, kuri 
nustatė penkiems amžiams 
nepakeistas Lietuvos sienas.

Bet vis tik Žalgirio laukuo 
se pralieto kraujo upeliuose 
silpnėjo ir nyko ordino galy
bė. Tiesa, jis nesidavė tuo
jau pat visai įveikiamas. Vie 
nos laimėtos kautynės < ar ne 
galėjo pilnai išspręsti visų su 
sipainiojusiu klausimų, juo la 
biau, kad ir popiežius ir im
peratorius vis dar buvo kry
žiuočių pusėje Tačiau Ž**lgi 
rio kautynės, kurios plačiai 
išgarsino ir Lietuvos ir Vy
tauto vardą, parodė, kaip dvi 
krikščioniškos valstybės turė 
jo ginklu kovoti prieš klaidin 
gu keliu nuėjusį kryžiuečių 
ordiną. Paganau šisai, jau po 
Žalgiri» smūgio nebeatsipei- 
kėjęs, nuo 1466 tapęs Lenki 
jos vasalu, priimdamas Liūte 
rio mokslą vienas iš pirmųjų 
atsimetė nuo Romos ir tapo 
pasauline kunigaikštija. O lie 
tuviai, jau Mindaugo laikais 
lotynišku kryžiumi paženklin 
ti, išsilaikė per amžius jam 
ištikimi.
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Paminklui išveržti reikėjo 900 Kupranugariu
Kiek yra žinoma iš istori

jos, žmonės manė, kad patys 
didžiausi žmogaus sukurti že 
mėje «stebuklai» buvo septyni.

Pirmasis — Egipto pirami
dės. Jos yra išlikusios iki mū 
sų dienų

Antrasis — Babilono miesto 
kabantieji sodai. Juos įrengė 
Babilonijos karalius Nabucho 
donosaras savo žmonai Amo 
tisai, kad jie primintų jai gi m 
tojo Midijos krašto kalnus ir 
išblaškytų liūdesį. Tam reika 
lui ant specialių skliautų bu
vo pastatytas didžiulis amfi
teatro formos pastatas, kurį 
sudarė palaipsniui aukštėjan 
čios terasos, apsodintos me 
džiais.

Trečiasis — Artemidės šven 
tovė Efeze, Maž Azijoje. Šven 
tovė prade a statyti 7-tame 
amžiuje prieš Kristų ir staty
ta 120 metų. Vėliau ji buvo 
sudegin a ir atstatyta. Nero- 
no laikais tą šventovę apiplė 
šė romėnai. Galutinai ji sunai 
kinta 262. Tai padarė gotai. 
Šventovę statė graikai.

Ketvirtasis — Dzeuso statu 
la. Puošdamas Dzeuso švento 
vę Olimpijoje, ją sukūrė grai 
kų skulptorius Fidijas. Statu
la buvo 70 pėdų aukštumo, pa 
dengta auksu ir dramblio kau 
lu. Ji vaizdavo Dzeusą sėdin 
tj soste. Kartu su šventove ji 
sudegė 5-tame amžiuje.

Penktasis — Karijos valdo
vo antkapis M. Azijoje. Jį pa 
statydino 353 metais po Kris
taus valdovo žmona Artemizė 

ja. Tai buvo 42 metrų aukš
čio didžiulis pastatas iš bran 
gaus marmuro Po pusantro 
tūkstančio metų jį sugriovė 
žemės drebėjimas.

Šeštasis — «Rodoso kolo
sas». Tai buvo bronzinė grai
kų saulės dievo Heli jaus sta
tula Rodoso saloje. Ji buvo 
statyta 12 metų (Pradėta 280 
prieš Krritų). Ji buvo 32 me
trų aukščio. 224 metais ją su 
griovė žemės drebėjimas bet 
ir jos liekanos dar vis stebi
no žmones. Septintame am
žiuje vienas arabų karo vadas 
tas liekanas pardavė. Joms 
išvežti reikėjo 900 kupranu
garių

Septintasis — Aleksandrijos 
uosto švyturys, pastatytas tre 
čiame amžiuje prieš Kristų. 
Jis turėjo 18' metrų aukščio.

Panašių pasaulio -stebuklų’ 
yra buvę jr daugiau Sakysim 
tokiu stebuklu buvo laikomas 
Noj>aus laivas Bet iš visų tų 
stebuklų, nors vienas kitu pa 
keičiamų, niekada negalėjo 
būti daugiau kaip 7 Tasai 
skaičius buvo laikomas stebu 
klingu.

«Darbininkas»

Alkos Kalnai Lietuvoje, 

Su kuriais risasi daug 

įvairiu padavimu
Lietuvoje, o ypatingai Že

maitijoje, daugelis vietovių:

mūsų lietuva

Kazys Zup a

ŽEMĖS NERIMAS
Nuo veido ašara nubėgo.
O sielvartas — nuo skruostų, 
Kad žodis laimę pasakytų, 
Svajonė pasiguostų.

Ir plačios upės renka, neša
Ilgų dienų dejonę,
Kad viskas vasara vadintų 
Danguj ir upių klony.

Nubėrus ašarą ir kančią, 
Žydrias akia nuleidai.
Žilvičiai plaus rankas lieknąsias, 
Ó akmenėlis — veidą.

Skaisčiau į saulę, pažiūrėsim
Lengviau ir atsidusim.
Tu būsi mūsų džiaugsmas, žeme, 
Tu mūsų laimė būsi.

kalnų, pievų, salų ežeruose 
buvo vadinami «alkomis*. Pri 
simer?ant to žodžio senovišką 
prasmę, daug ką būtų galima 
pasakyti ir apie tas vietoves.

£lka mūsų protėviai vadino 
šventą vietą, kurioje jie susi 
rinkdavo atlikti tikybines ce
remonijas, kur stovėjo auku
ras, apsuptas senų ąžuolų. Pa 
prastai Alkos kalnai būdavo 
netoli sodybų pilių ir mieste 
lių.

Yra žinoma, jog lietuviai se 
novėje turėjo ir šventuosius 
miškus, kuriuos vadino «go

jais». Tas vardas irgi užsili
ko iki mūsų laikų Ir šiame 
šimtmetyje kaimiečiai kaiku- 
riuos miškelius vadindavo *go 
jais».

Žmonės, paprastai, žiūrėda 
vo į «gojus» ar alkos kalne 
liūs kaipo į nepaprastas vie
tas. kuriose pasireikšdavo vi 
sokie «stebuklai» Ar tai ten 
gyveno laimės, ar buvo nu
grimzdęs dvaras, ar šiaip kas 
nors nepaprasto atsitiko.

Štai vienas padavimas apie 
Alkes kalną, prie Reizgių eže 
ro Žemaitijoje.
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Pasak eenų žmonių pasako 
jimo, karų su švedais metu 
tose apylinkėse buvo dideli 
mūšiai. Lietuvių kaulai buvę 
susispietę pilyje, stovėjusioje 
tame kalne.

Ilgą laiką lietuviai laikėsi, 
narsiai gynėsi, befe ilgainiui 
pritrūko maisto, pradėjo mir
ti badu, ir atrodė, jog jiems 
bus jau gaias.

Bet, staiga užėjo didelė au 
dra su ledais kiaušinio didu
mo. Švedų kariuomenėje įvy
ko didelis sumišimas. Lietu
viai, išėję iš pilies,puolė juos 
ir sugrūdo į pelkes, buvusias 
kalno papėdėje. Žuvo ir pats 
švedų kariuomenės vadas.

Sako, seniau žmonės da? 
matydavo Alkos kalne tą šve 
dą pasirodantį geležiniuose 
ratuose, bet ką tai sumurmė 
jęs, jis vėl pradingdavo nuo 
žemės paviršiaus. Nuo to lai 
ko užsiliko priežodis: -Mur 
mėk, kaip švedas ratuose».

Panašių pasakojimų apie ne 
paprastus nuotykius Alkos 
kalnuose užtinkame visose 
Lietuvos dalyse. Iš tų pasako 
jimų galima susidaryti gana 
aiškų vaizdą apie tai, kaip 
mūsų protėviai mylėjo savo 
gimtinį kraštą ir taip rūpes
tingai jie palaikė ryšius su sa 
vo praeitimi pasakomis, pada 
vimais ir gerbimais žymesnių 
vietų

Sand.

(pabaiga iš 2 pusi.)

singojo gyvenimo kelio, bet 
mes jį iškreipiame, nesiskai
tydami nei su gamtos, nei su 
Dievo įsakymais. Todėl būki 
me išmintingi — daugiau šie 
lokimės saviaukla ir 
teisingų žinių įsigi
jimu. Eidami tuo keliu greit 
įsitikinsime, kad didelė dalis 
auklėjimo problemų išnyks, 
kaip nebuvusios, nes vaikas 
pasisavina ne tai ko mes jį 
gražumu ar barniu mokome, 
bet tai, ką mes savo 
gyvenimu rodome.

Bandome vaikeišugdyti žmo 
gų — dorą, mylintį, visuome 
nišką. Kaip mes tai įvykdysi 
me, jei tokie nesame? Juknie 
kas negali duoti kitam to, ko 
pats neturi, tiek kiti žmonės, 
tiek mes patys pripažįstame, 
ypatingai kalbėdami apie ki
tus: «Obuolys netoli krenta o 
bels». «Kokie tėvai, tokie ir 
vaikai». Ta pačią mintį yra 
išreiškęs tiksliau Kristus, sa
kydamas.- «Mokytinis ne didės 
nis už mokytoją».

Įdomu, kodėl Kristus paliko 
žmonijai sektinu pavyzdžiu 
vaiką, o ne suaugėlį, kaip Įju 
vo Senajame Testamente, ko 
kietai ir mes tebesilaikome. 
Anot Montessori todėl, kad 
«vaikas yra arčiau dieviško
sios kūrybos versmių. Jis ne 
sąmoningai geria dieviškume 
šaltiniuose, kai suaugusio ųro 
ta vimas yra grynai žmoniš 

kas». Iš čia Kristaus noras ir 
paliepimas: «Jei jūs nesigręši 
ie ir nepadarysite kaip vai
kai, neįeisite į dangaus Kara 
lystę». Vaiko kuklumo, nuo
lankumo, noro pasimokyti, at 
laidumo jį įskaudinusiems, jo 
kantrumo ir meilumo reikia 
ir suaugusiems. Tų dorybių 
vaiko auklėjime reikia daug 
turėti.

Taip pavyzdžiui, jeigu mo
tina pirmaisiais metais suge
ba šilimą, gerumą, kantrybę 
ir meilę spinduliuoti bei rei 
kiamus patogumus jam suteik 
M, tai vaikas įgauna vidinio 
saugumo jausmą Iš jo išsivys 
to suaugusiame žmoguje dau 
gelis pageidaujamų būdo sa
vybių: draugiškumas, optimiz 
mas bei reikiamas bendradar 
biavimas su žmonėmis

Bet jei motina dėl savo do 
rinio ir jausminio nepastovu
mo yra nepajėgi duoti vaikui 
tų minėtų savybių, reikalingų 
vaiko būdu išsivystimui, tada 
vaikas reikiamai neprogresuo 
ja. Toks vaikas yra nuolati- 
me skausme, kurio pats nega 
Ii prašalinti. Jo būde atsiran 
da pesimistiškų, liūdnų bruo
žų Jis pradeda nepasitikėti 
aplinka ir žmonėmis. Šis anks 
tyvo nepasitenkinimo jausmas 
turi neigiamos įtakos vėles
niems vaiko brendimo tarps
niams. Tos burninio perijodo 
liekanos nepranyksta riet jam 
suaugus. Tokie žmonės yra 
bailiai ir nepasitikį savimi,

greit stumią ir daug reika
laują. • ,

Draudiiras liesti.

Būdingu žmogaus bruožu 
tenka laikyti jo rankos lais
vę vadinasi, gabumą daryti 
tokius mostus, kurie nėra pa 
prastas daiktų kilnojimas iš 
vietos j vietą, bet jo proto iš 
raiška.Ranka tampa proto vyk 
domusis organas, kaip ir 
kalba

Tokių mostų ir judesių vai 
I as turi išmokti. Iš čiavaiko 
pastangos liesti, judinti kilno 
ti ir nešioti daiktus savo ma
žom rankutėm. Tos pastangos 
tangos turėtų pripildyti suau 
gėlį žavinga nuotaika. Tuo tar 
pu suaugėlį apima baimė dėl 
tos vaiko rankutės, ištiestos į 
bereikšmius jo aplinkoje esą 
mus daiktus Suaugėlis gina 
juos nuo vaiko Jo visas rū
pestis ir nuolatinis kartoji
mas: «Neliesk» Panašiai kaip 
jis kartoja: «Nejudėk», arba 
«Tylėk!» Ir šitame rūpestyje 
susisuka savo lizdą gynimosi 
polinkiai. Savo pasąmonės 
glūdomoje vaikas šaukiasi ki 
tų pagalbos, tarytum jam reik 
tų kautis su tokia galybe, ku 
ri puola jo gerbūvį ir nuosa
vybę.

Kai savo dvasios susidary
mo reikalo vedamas vaikas 
juda, kai rankučių padeda
mas vaikas stengiasi apvaldy 
ti darbą, t da jis reikalingas 
apčiuopiamu daiktų — «veik

los paskatų* Tačiau šeimose 
šitam svarbiam dalykui — rei 
kalingumui paskatų - neški 
riama atitinkamo dėmesio

Esamieji šeimos aplinkoje 
daiktai, tarp kurių gyvena vai 
kas. yra išimtinai suaugėlio 
nuosavybė, kuri jam draudžia 
ma Jie yra «tabunelistini, 
šventi». Šis «draudimas liesti» 
labai apsprendžia gyvenimiš
kąją vaiko išsivystimoproble 
mą. Jeigu vis dėlto vaikas šį 
tą pasigauna, kas jam po ran 
ka papuola, tatai panašu į ai 
kaną šunytį. Jis pagriebęs 
kaulą, sprunka jį graužti į ku 
rį kampą Kiek kartų šitos 
mažos pagarbios rankutės y- 
ra mušamos kad išmoktų ne 
liesti nejudinti’ Tačiau nei tų 
butelių rašalinių ar kitų daik 
tų vaikas nėra linkęs pasisa 
vinti Jis pilnai pasitenkintų 
ir kitokiais padarytais daik
tais, kurie įgalintų atlikti te
kius pat judesius.

Pagal čia nusakytas mintis 
viena amerikietė motina ban 
dė praktiškai auklėti savo 
pustrečių metii vaiką Kartą 
ji pamatė savo sūnelį nešan
tį pilną ąsotį vandens iš jos 
kambario į saloną Jiėmėste 
bėti Aiškiai buvo matyti, kad 
vaikas buvo įsitempęs ir nuo 
lat pats sau kartojo: «Būk at 
sargus!» Ąsotis buvo sunkus. 
Ir valandėlei praėjus, mama 
jau nebegalėjo atsispirti tam 
įkyriam norui padėti mažiu
kui. i ribėgusi paėmė ąsotį iš 
vaiko ir pastatė maždaug to

je vietoje, kur vaikas jį tu 
vo numatęs nunešti. Vaikas 
dėl to susierzino ir ėmė 
verkti...

— AŠ nusimanau padariusi 
klaidą — tarė toji ponia, atė 
jusi pas mane. Matomai pnsi 
bijojo klausti patarimo Aš ė- 
miausi šį klausimą spręsti iš 
kito požiūrio, galvodama apie 
didelį suaugusių palinkimą 
drausti vaikams naudoti daik 
tus jų nuožiūra. Ir aš jai ta
riau:

— Ar turi savo indaujoje 
vertingų trapausporcelano in 
dų? Duok savo vaikui nešioti 
vieną tų lengvesnių indų. Ste 
bėki, kas tuo atveju įvyks». 
Ponia priėmė mano patarimą. 
Ji kitą kartą man pasakojo, 
kaip jos sūnelis, su di
džiausiu rūpestingumu, staty
damas koją už kojos, perne
šė lengvai dužtamuosius puc- 
dukus visai sveikus į kitą pas 
kirtą vietą. Nors ją ėmė bai- 
•mė dėl puodukų likimo, ta
čiau ji leido vaikui nešioti 
brangius puodukus. Nuo to lai 
ko jį įsitikino, kad įvykdytas 
darbas, kuris nepaprastai vai 
ką žavėjo, neliko be pėdsa
kų — iš jo tryško; dvasinė 
sveikata.

Pagal M. Montessori ir 
D. Petrulyte paruo

šė P. D. '

\f
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LIETUVOS NACIONALINĖ 
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEK.

AV. ZELÍNA, 515 — CA1XA POSTAL, 4118 — SAO PAULO

— Tautų Parke po lietuvis 
kų pamaldų įvyks tėvų ir vai 
kų susirinkimas Visi tėvai 
kartu su vaikais prašomi at 
vykti į pamaldas, kad tuoj po 
pamaldų galima būtų praves 
ti susirinkimą.

— Pačių jauniausių ateiti
ninkų sus rinkimas Vila Žoli
noje šį sekmadienį 1 vai. p. 
p. Šv. Juozapo mokykloje

UŽ LAIKRAŠTĮ APSIMOKĖJO

Batys Tūbelis rėmėjo prenu 
meratą 600 cr. ir auka 100 
cr., Karašauskas 500 cr.. Šis 
la 500 cr., Augulevičienė 500 
cr.. Vaitkevičius 4C0 cr , Ma 
Čiulevičius 400 cr., Lukoševi 
čius 400 cr., Kučinskas 400 
cr., Urbonas 300 cr , Steponą 
vičius 301 cr., Brackys 3 0 
300 cr . Šnyras 50 cr.

Sofija Masiukaitė 40 cr ir 
už skelbimą, Kazys Čemarka 
500 cr.

— Pakvietimai į Ateitinin 
kų Auksinio Jubiliejaus Minė 
jimą, kuris įvyks gruodžio 18 
d., teatre Arthur Azevedo Av. 
Paes de Barros, pakvietimai 
jau at-pausdinti ir platinami. 
Parengimo pelnas skiriamas 
jaunimo namų statybai, todėl 
rengėjai tikisi, kad visuome 
nė gausiai atsilankys.

— Ateitininkų susirinkimas 
Vila Anastacio šį sekmadienį 
3 vai p p. lietuvių mokykloje

4 vai. toje pačioje vietoje 
nūs tėvų ir vaikų susirinki
mas. Visi kviečiami dalyvauti.

— Lietuviškos pamaldos pir

Aleksas Kalinauskas
Advokatas

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

Raštinė:
R 15 de No'vembro, 244
4 o • Sala 7- Tel. 37 0324

Residencia:
I R. Joaquim Piza, 204 

Lietuviškas Grožio Salonas

« V E N U S »
RUA GENERAL FLORES, 135 — BOM RETIRO

Trumpalaikis ir ilgalaikis, karatas ir šaltas sušu
kavimas, plaukų dažymas, kirpimas ir manikiura

Atsilankyte. p. Virginija ir p. Daiva visuomet jums 
mandagiai, greitai ir sąžiningai patarnaus.

FOTO BORIS

daro fotokopijas: Modelo 19, metrikų ir įvairių kitų do
kumentų. Darbas atliekamas greitai. Taip pat patvirti
nama tabelione. Iš senų fotogiafijų daro naujas, mažas 
ir dideles. Atlieka reportažo darbą, vestuvėse, krikšty

nose. Taip pat atlieka artistiškas nuotraukas.
Fone: 36-4798. Rua Libero Badarô, 443.

mąjį mėnesio sekmadienį-Ca
sa Verde yra 17 vai. 15 min. 
(ne kaip ankščiau buvo 19), 
antrą mėnesio sekmadienį li

etingoje 18 vai o ne kaip ankš 
Irčiau buvo 17 vai.

Prašoma sekti nuolatos «Mū 
sų Lietuvoje» talpinamą lietu 
viškų pamaldų kalendorių.

— «Mūsų Popiečių» radijo 
valandėlė yra transliuojama 
sekmadienį 13 vai. 45 min. iš 
stoties «Cometa».

— Stropieji Seno Malūno 
gyventojai Tūbelis ir Kučins 
kas rinkdami laikraščio pre
numeratą. tarp kitų tautiečių 
aplankė ir Joną Barckį. gyy. 
Jardim Providencia (prie Moi 
nho Velho. Jonas yra S. Pau 
lyje gimęs lietuvis gerai mo
ka tėvų kalbą) ne tik žodžiu, 
bet ir raštu, baigė filosofijos 
fakultetą ir dirba kaip moky
tojas ir cenzūroje, yra vedęs 
ir augina sūnų ir dukrą. Pla
tintojams atsilankius mielai 
užsisakė «Mūsų Lietuvą».

LIETUVIŲ ORGANIZACIJŲ 
VALDYBŲ DĖMESIUI

Pirmame puslapyje yia pa 
talpintas VYRIAU 10 LIETU
VOS IŠLAIŠV NIMO KOMU E 
TO atsišaukimas labai svar
biu laisvinimo kovoje reika 
lu. Visos valdybos ir nariai 
privalo atkreipti rimto dėme
sio ir kuo greičiausiu laiku 
siųsti Brazilijos ir kitų kraš 
tų atstovybėms Jungtinėje Tau 
tų Organiz. laiškus prašant, 
kad Lietuvos pavergimo klau 
simas būt iškeltas ir apsvars 

tytas ir Lietuvai laisvė gra
žinta.

— Šią savaitę lietuviai ku
nigai pradėjo tautiečių lanky 
mą. Dalina Kūčių plotkelius. 
Visi prašomi pasinaudoti ta 
proga ir užsisakyti «Mūsų Lie 
tuvą», bei atnaujinti prenu
meratą.

- INŽ. M IVANAUSKAS, 
šiuo metu gyvenantis Cicero 
mieste, Amerikoje, užsakė mė 
nesinį žurnalą «Lietuvių Die
nas» São Paulo miesto biblio 
tekai Bibliotekos lankytojai 
ten gali rasti ir «Lietuvių Die 
nas».

A A. Btiiys Juzėnas
—- Spaliaus m. 30 V Belo

ję, Rua Verbenas, 5, mirė BA 
LYS JUZĖNAS, 56 metų am 
žiaus. Giliame liūdesy paliko 
žmoną Oną dukterį Angeliną.

Palaidotas S Caetano ka
puose Velionis buvo duosnus 
religiniams ir kultūr niams 
reikalams

Pirmųjų pionierių eilės vis 
retėja. Septintos dienos mi 
šios egzekvijos bus šį šešta
dienį, 5 d lapkričio 8 vai Vi 
la Zelinoje. Juzėnų šeima gi
mines ir pažįstamus kviečia 
dalyvauti šv mišiose

- NORBERTAS STASIULIO 
NIS ir ŠEIMA praneša ir kvie 
čia į trisdešimtos dienos mi
šias egzekvijas už A A. BRU 
NĄ STASĮ U L ONIENE, kurios 
bus 12 d. lapkričio, kitą šeš
tadienį. 8 ' al, Vila Zelinoje.

— Šį sekmadienį Vila Želi 
noje pirmos mišios bus 6 vai

— Už A. A. Povilą Dirsę 
metinės mišios egzekvijos 
bus 9 d lapkričio 7 vai Vila 
Zelinoje.

TIESUS GENEROLO DE 
GaULLĖs PAREIŠKIMAS.

Tarptautinės diskusijos apie 
tautų išlaisvinimą iš kolonia 
lizmo išjudino Pabaltijo vals

tybių klausimą netik Jungti
nėse Tautose, bet ir už jų. 
Štai per visą pasaulio spau
dą nuaidėjo Prancūzijos vado 
generolo de Gaullės pasisa
kymas-spalio 22 d. prieš so
vietinį kolonializmą, vardais 
minint ir Pabaltijo kraštus.

Kalbėdama apie kolonijinių 
tautų išlaisvinimą, Sovietų 
Sąjunga, anot deGaullės, ve
idmainiauja, pati laikydama 
kolonijinėje vergijoje visą 
eilę valstybių Generolas čia 
suminėjo Estiją, Latviją, Lie
tuvą, Lenkiją, Čekoslovakiją, 
Vengriją Rumuniją. Bulgariją 
Albaniją, Prūsiją ir Saksoniją. 
Chruščiovas, girdi, elgiasi 
kaip Tartiufas, kuris vaidina 
moralės saugotojo vaidmenį, 
kad lengviau galėtų moterį 
pagauti. Generolo motyvai 
pasisakyti prieš sovietinį ko
lonializmą aiškinami esant 
tokie: Maskva pastaruoju me
tu ėmė stipriau remti Algeri 
jos sukilėlius (prieš Prancū
ziją). Paryžius buvo Maskvai 
net pagrasinęs nutraukti di
plomatinius santykius su So
vietų Sąjunga, jei toji pripa- 
žins egzilę Algerijos vyriau
sybę ir ją stipriau rems.

MOKSLININKAI NUGALĖSIĄ 
VĖŽĮ

Lemiamų laimėjimu kovoje 
su vėžiu reikia pramatyti 10 
metų laikotarpy Tai tvirtina 
dr David Littaucr gydytojas 
iš St Louis Jo tokį praneši
mą cituoja «Chicago Ameri
can» Dr. Littauer skelbia, jog 
dabar turimos žinios rodo, kad 
vėžys gali būti sukeliamas 
šių priežasčių:

L Augimą supriezastinančių 
medžiagų, kaip hormonų;

2. Erzinančių chemikalų, 
kaip tabakos derva, anglių 
dervos produktai, naudojami 
kai kurio maisto paruošime, 
taipgi — kai ku ios kosmeti
nės medžiagos;

3 Radioktyvių medžiagų;'
4 Virusų.

— Solistų Aid Stempužie- 
nės ir St. Baro koncertas 
xMedeüine, Kolumbijoje, įvyko 
spalio 25 d. šis laimėjimas 
buvo paskatinimu naujam 
korcertui spalio 28 d Kolum
bijos sostinėje Bogotoje su 
simfoniniu orkestru. Progra
moj — Verdi, Glucko. Giorda- 
ni operų arijos. Be to — St. 
Baro programoj dar Banaičio 

«Aš per naKtĮ», o Al. Stem pu 
žienės ! áolb ’ Br? • Budriūno ’ 
«Mano protėvių žemė». Ko 
lumbijos t 5 laikraščiai laba- 
prie'ankiai atsiliepia apie n ū 
sų solistus, ipažymint, kad jie 
lietuviai, atvykę iš JAV. St 
Goštautas apie mūsų solistus 
parašė dienrašty «E1 Sigio», 
cituodamas V. Jakubėno ir ki 
tų muzikos specialistų pareiš 
kimus.

— Kruščiovas norįs 1961 
m. išspręsti Berlyno klausi
mą Užsienio politikos stebė 
tojai šį Kruščiovo pareiškimą 
rimtai neima, bet laiko pa
prastu propagandos pareiški 
mu.

fa »t< >1* <■» »I< »!♦<

REIKALINGA

Pagyvenusi MOTERIS NA
MŲ RUOŠOS DARBAMS ŠEI
MOJE, užmiestyje. Skalbimui 
yra skalbiamoji mašina. Atly
ginimas sulig susitarimo.

Daugiau informacijų šiuo 
adresu: Praça São Jose dos 
Campos, 3. V,i Zelinoje.

Albino Vasiliausko

Rūbu Siuvykla
Rua Arouche, 126, 
1.0 andar, sala 7.

Sąžiningas stropus dar 
bas ir greitas patar

navimas.

«MŪSŲ LIETUVĄ» GALIMA 
UŽSISAKYTI

Ir prenumeratą apsimokėti 
pas šiuos asmenis:

Stasio Saldžio krautuvėje, 
Rua Clemente Alvares, 137, 
Lapa.

Kun. J. Šeškevičius V. Zell 
nos klebonijoje,

B. Šukevičius (spaustuvėje) 
Av. Zelina, 515.

J. Baužys Rua Manaias, 21,
P.P. Remenčius, Praça Car 

los Gomes, 180 (prie Av. Li 
berdade),

J. Karpavičius, Av. S. João 
233 (prieš centralinį paštą),

Juozas Matelionis, Rua Ta
tai, 26, Casa Verde,
Tėvą P. Dauginti S J. prie S. 

Gonęalo bažnyčios, Pr. João 
Mendes,

K. Meškauską, Lapa, Rua 
Williams Speers; 700, arba 
Mašinraščio kursuose,

P.P, Čiuvinskus, Rua Ilian 
za 822, V. Prudente,

Gera kokybė, pigiau kaip kitur, greitas įteikimas, 
mandagus patarnavimas tiktai

ANTANO PAVILONIO
Manufatura de «Botões Estrela»

Rua Prof. Gustavo P. de Andrade, 116, caixa pos
tal 4118 - Vila Zelina, Tel. (recados): 63-1987, São Paulo.

Čia yra didžiausias pasirinkimas, dideliais ir ma
žesniais kiekiais, įvairiausių rūšių ir spalvų guzikų ir 
lietsargiams dalių.

KIRPIMO IR SIUVIMO MOKYKLA

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

Paruošia siuvimo ir kirpimo mokytojas 
valdiškiems egzaminams (habilitação) 

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

Pamokos vyksta vakarais
- Užsirašyti pas mokykloj direktorę Sofiją Misiukaitę - 
------  Rua da Graça, 381 — casa 6 — Bom Retiro ------

VI. Pupienį, Rua Litu an ia 
67, Mooca,

B. Tubelį ir Kučinską, Moį 
nho Velho.

St. Jurevičių ir Stočkų Par 
que das Nações.
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-- VILA ZELINOS LIETU
VIŲ KUNIGŲ telefonas 63-5975 ’
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