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Kristus VaBdovas

PASKUTINĖ SAVAITĖ
Pragosi radijas^paskelbė, 

esą Šiaurės Vietnamo valdžia 
(komunistinė) pradėjusi nebe 
sutarti su PekingcTkomunisti- 
nė valdžia, kuri remia Viet- 
kongą ir ginklais ir «patarė
jais». Esą Vietkongas jau no
rįs tartis su Amerika dėl tai
kos, net nebereikąlaudamas, 
kad Amerika jau p*ieš dery
bas ištrauktų iš Vietnamo vi 
są savo kariuomenę Atrodo, 
kad didieji ir kasdieniai bom 
bardavimai Šiaurinio Vietna
mo pradeda suminkštinti ko
munistų kietas galvas ir jau 
norėtų tartis. Tačiau, kiek tos 
Pragos žinios yra tikr s, dar 
nevisai aišku.

KOMUNISTINĖ KINIJA Iš 
kitų šaltinių ateinančios ži
nios skelbia kad Kinijos ko 
munistinė valdžia perkratinè» 
janti «avo ikišiolinę labai ka
ringą politiką ir esą galimy
bių, kad pakeisianti savo po
litiką švelnesne kad ir ji ban 
dysiaoti «taikiai sugyventi» 
su imperial etiniais vakarais, 
kaip tai daro URSS Galimas 
dalykas, jog Kinija praregė 
jo, kad jos aist ingai prievar 
ta norimas pasauliui primesti 
komunizmas atšaldė jai daug 
palankių kraštu ypač Afri
koje

INDONEZIJOJE raudonųjų 
sukėlus sukilimas atrodo ap
malšintas Bet visą savaitę 
ėjo imtynės kariuomenės va
dovybės su prezidentu Sukar 
no. Jis vis dar užtarinėja Ko
munistus, nenorėjo uždrausti 
jų partijos, ki kariuomenė 
pati paskelbė uždaranti parti 
ją ir visas jos žiursto besi
laikančias organizacijas

RUSIJOS komunistų parti 
jos vadas Leonidas Brežne

Plačiajame
BRAZILIJA

PERMAINOS BRAZILIJOS 
VYRIAUSYBĖJE

Buvęs Brazilijos ambasado
rius Š. Amerikoje generolas 
Juracy Magalhães grįžo iš Va 
šingtono ir Respublikos Pre
zidento paskirtas teisingumo 
minis.eriu vieton atsistatydi
nusio Milton Campos. Naujas 
teisingumo ministeris deda 
pastangas išlyginti kilusius 
nesklandumus kovo 31 d. re 
voliucijos vadų tarpe.

Vietos spaudoje plačiai kai 
bama apie naujas permainas 
Brazilijos vyriausybėje. Nu
matoma. kad artimoje ateity 
je bus padaryti pakeitimai ki 
tose ministerijose, išskyrus 

vas slaptai nuvyko Čekoslo- 
vakijon ir turėjo pasitarimus 
su to krašto partijos galvo
mis Tokie apsilankymai lei 
džia suprasti, kad kas nors 
svarbaus perima raudonojo 
rojaus lizduose.

DOMININKONŲ RESPUBLI
KA. Sukilimas, neva, pabaig
tas. Sudaryta nauja valdžia 
iš buvusių sukilėlių ir val
džiai ištikimų vyrų Bet ta 
valdžia praėjusią savaitę su 
sidurė su akiele krize. Kone 
užsiliepsnojo pilietinis karas 
iš naujo Kai kurie sukilėlių 
daliniai atsisakė padėti gin 
klus ir įsijungti į reguliarią 
kariuomenę, įvyko susišaudy 
mų Pagaliau prezidentui Gar 
čia Godoy pasisekė įsikarščia 
vusius kiek apraminti ir pa
siųsti nuginklavimo komisijas 
ginklų jieškoti.

VATIKANAS

: enki šimtai vyskupų pasi
rašė laišką Santarybos prezi
diumui. prašydami įtraukti 
darbų dienotvarkėn punktą 
apie komunizmą. Komunizmas 
yra toks sv rbus šių dienų 
fa k t is kad Santa ryba negali 
ty ėti turini tarti savo žodį. 
Ne iš po‘it:nio taško, nes po
li ikos reikalai nėra vyskupų 
reikalas Bet kiek komuniz
mas liečia religiją, dorą, są
žinės laisvę, žmogaus kilnu
mą ir sielovados reikalus

Kita dalis vyskupų yra nuo 
monės, kad komunizmas jau 
.nevieną kartą buvo aiškiai 
popiežių pasmerktas (ir Pijaus 
XI ir Pijais XII) kad dabar 
Santarybui nebėra ko šitą rei
kalą iš naujo svarstyti.

Savaitės bėgyje paaiškės 
prezidiumo galutinis nusista 
tymas.

Pasaulyje
karo ministeriją, kurioje ir 
toliau patiksiąs generolas Cos 
ta e Silva.

NAUJAS TRĄŠI; FABRIKAS

São Paulo dienraščio radio 
savo programoje «Gazeta e 
notícias» paskelbė, kad šia
me estade bus statomas nau
jas milžiniškas trąšų fabri
kas kuris bus didžiausias Pie 
tų Amerikoje ir vienas iš di 
džiausiu pasaulyje. Fabrikas 
užims 2.000 000 kv metrų 
plotą ir jo statyba užtruks 
pustrečių metų Pagal skel 
biamas žinias šis fabnka- pa 
darys tikrą revoliuciją rràzi- 
lijos žemės ūkyje, nes jo ga
minamos trašos sudarys gali

mybę dabartinį žemės ūkio 
derlių pakelti kelis kartus.

Šiam fabrikui kapitalas, ku 
ris sieks kelis, šimtus bilijo
nų kruzeirų sudaromas vieto 
je ir Š. Amarikoje. Fabriko 
planas jau įteiktas Brazilijos 
vyriausybei patvirtinti.

Į Braziliją atvyko naujas 
Sovietų Rusijos ambasadorius 
Sergej Michailov, kuris jau 
įteikė savo kredencijalus Re« 
publikos Prezidentui maršalui 
Castelo Branco.

Brazilijos sostinėje Brasilia 
naujas ambasadorius patei
kė. kad greitu laiku numato 
ma pradėti statyti šiame mies 
te nauji rūmai sovietų amba
sadai.

š riio Grande do Sul esta
do numatoma eksportuoti . į 
užsienius 30 000 tonų arklie 
nos mėsos. Arki enos mėsos 
užpirkimu Brazilijoje yra už 
interesuota Italija. Japonija 
ir Kitu» v tlstyoea

Brazilijos federa inė valdžia 
paskirė 5 ilijardus kruzei 
rų elektros energijos pakėli
mui visame krašte Apart nau 
jų jėgainių statybos numato
ma didinti jau veikiančių jė
gainių . ajėgumas

Jrazilijos Centralinio Ban 
ko valdytojas Denio Noguei
ra pareiškė, kad dabartinė 
revoliucine vyriausybė jau 
išmokėjo virš 500 milijonų 
dolerių atsilikusių skolų už
sieniams

VAK. VUKIE1TJA

Vakarų Vokietijos automo 
bilių eksportas i užsienius per 
šių metų pirmąjį pusmetį pa 
didėjo 12% palyginus su pra 
eitų metų pusmečių. Po įvai 
rių mašinų automobilių eks- 
po.'tas Vokietijoje užima an 
trą vielą užsienio prekyboje

Peru sostinėje įima suim 
tas komunistinės Rumunijos 
pilietis Konstantin Papescu, 
kuris šnipinėjęs Sovietų Rusi 
jos naudai ir palaikęs ryšius 
su komunistiniais par izanais,

Kubos diktatorius nenutinka 
išleisti piliečių nuo 14 iki 26 
metų amžiaus, kurie nori ap. 
leisti šalį ir keliauti į už--ie 
nius. Tokio amžiaus vyrai rei 
kalingi Kubos dik atoriui ka
riuomenei.

Šitas savaitgalis yra nepa 
prastai turtingas ikinčiam 
žmogui. Sekmadienį švenčia 
me Kristaus valdovo šventę. 
Pirmadienį Jo ištikimiausių pi 
liečiu ir karių — visų Šven 
tųjų šventę Antradienį prisi
mename nevisai laimingai iš 
tvėrusius to Valdovo tarnybo
je ir už savo įvairias neištiki 
mybes patekusius skaistyklom 
susitvarkyti, nusiskaidrinti

Kiekviena tų dienų mąstan
čiam krikščioniui teikia dide
lio džiaugsmo, paguodos bei 
ryžto gyvenimo darbui, kovai 
ir paskutinei valandai.

KRISTUS VALDOVAS

Ne mirtį skleidžiančių gin 
klų pagalba jis valdo Ne suk 
ta politika. Ne išnaudojimu ir 
apgaule Jis valdo ties r, tei 
singumu, gailestingumu ir mei 
le! Prievarta jis šiame gyve 
nime nė vienam neprisimeta, 
Tik pasisiūlo būti gyvenimo 
Vadu, Palydovu. Patarėju Iš 
ganytoju Pasiūlo žmogiškąjį 
gyvenimą sudievinti ir tuo sa 
vo paties jau šj gyvenimą pa 
versti nepaprastai kilniu, .vai" 
singu meilėš darbais ir užti
krinti dieviškosios laimės skli 
diną gyvenimą amžinybei Tik 
pasiūlo! Kiekvieno sąžinės 
reikalas yra priimti ar atmes 
ti. Kokia neapsakoma Dievo 
paga-rba žmogui! Kito kelio 
žmogui į tikrą, patvarią lai
mę tvarką bei taiiką šioje že
mėje nėra Tik Kristus yra 
vienintėlė tikroji Tiesa, jis 
vienintelis Kelias ir vieninte
lis tikras Gyvenimas, vertas 
visomis jėgomis gyventi ir 
siekti,

JO IŠTIKIMIEJI

Kokių žmogiškų kilnumo ir 
dieviško žavumo gyvenimo 
aukštybių galima pasiekti, kas 
prisiima Kristų savo visišku 
valdovu, tai rudo visų Šventų 
jų šventė. Šventųjų gyveni 
mis, darbai, kovos, pasiauko 
jimai net mirtis parodo, kaip 
praktiškai kuriama Dievo ka 
ralystė žemėje, šeimoje, tau 
toje. Jie praktiškai parodo, 
ji g nėra didesnių geradarių 
žmonijai ir tautai, kaip tikrai 
pilnutine krikščionybe gyve 
ną vyrai ir motery jauni
mas ir ne4 vaikai Visos kitos

KRkTUI VALDOVUI Širdį — šventovę
Jonas Minelga Ilgesiu alpsta m,

Meldžiam — ateik, 
Kristau Karaliau, , Sielai ramybę
Mūsų Valdove Šventą šute k!
Ašarom savo
Širdį nuplovę, <
Puolam ant kelių Spalio 3 * ilniuje teko pama
Džiaugsmo maldos 8Port ŪQ naujo; ę: «moto-
Juk neatmesi Tu niekados?’ b°l0>> ungtynes. Tai futbolas 

kur kamuolį Į vartus žaidėjai 
varo važiuodami motociklais. 
Pirmos tokios rungtynės yra 
buvę prieš 19 metų Kai Mas 
kvoj patirta, kad ši sporto rū 
šis yra populiari vak Euro 
poj, ir kai Maskvoj buvo nu
tarta neatsilikti nuo Vakarų, 
Lietuvoje motobolas irgi turė 
jo būti Įrašytas į programą. 
Laimėjo Vilniaus komanda 
Kauniečių penketuke pavar- 
dės lietuviškos, o vilniečių 
tarpe tik viena iktuviška. J» i

Klupome, kėlėm — 
Daug nusidėjom, 
Diėviškon meilėn 
Viltį sudėjom 
Viešpatie Didis, 
Kas oe Tavęs 
Žemės keleivį 
Rojun nuves?

Kristau Karaliau, 
Mūsų Valdove . 
Tau atidarėm 

gyvenimo filosofijos ir gudria 
g tlviavimai nublanksta prieš 
Šventųjų gyvenimo šviesą ir 
tiesą. Todėl Šventųjų gyveni
mo bei darbų studijos yra vie 
nas iš reikalingiausių ir sėk
mingiausių būdų kiekvienam 
krikščioniui įkurti savyje ga
lingą dieviškojo gyvenimo ug 
nį ir paskatinti didvyriškiems 
darbams Kas nesidomi šven
čiu gyvenimu, tas pats nus> 
teja labai daug savo gyve
nimui.

SKAUDUS ATITAISYMAS

Vėlinės Prisimename mirų- 
sius Ne bet kokius mirusius, 
bet tuos kurie negana tesis- 
tengė būti ištikimi Kristaus 
Valdovo kari i, kurie įvairio 
mis, tegu ir nedidžiosiomis 
neištikimybėmis sugadino krik 
ščiouiškojo gyvenimo grožį.

Mirę atsistoję už saulę 
skaidresnėn Diev škojo šven
tumo, teisingumo ir paniekin 
tos jo meilės švieson, tos ne
ištikimos sielos pasijunta taip 
nejaukiai kad, sakytum, neži 
no kur dingti iš gėdos. Jos 
pamato esančios nevertos su 
sijungti su švenčiausiąja, be 
dėmelės bl- gio ir nuodėmės 
Dievo meile Ir jos y a labai 
dėkingos viešpačiui, kad tas 
duoda joms progą ir vietą ap 
siva^yti nuo savo neištikimy 
bių, nuo savo sielas dengiau 
čių nešvarumų, ir atitaisyti 
savo bailumą bei neištikimy 
bes, fa yra skaistyklos reikš 
mė sieloms «Niekas susitepęs 
neįeis dangaus karalystėn». 
Skaistyklos pamoka tebegyve 
naniiems šioje žemėje yra 
aiški- neteršti savo gyveni 
mo nė akimirkos neištikimy
bėmis savo Valdovui -ristui! 
Anksčiau ar vėliau teks jas 
atitaisyti atsimokėti dieviška 
jam teisingumui bei meilei 
iki paskutinio skatikėlio Ne
jaugi būtų išmintinga praleis 
ti savo gyvenimą taip, kad 
paskui tektų su dideliu var 
gu ir skausmu jį atitaisinėti 
kai yra galima iš karto jj taip 
gyventi, kad kiekvieno krikš 
čionio mirt.es akimirka gali 
būti pergalės džiaugsmo mo 
mentas įžengiant į Dieviško 
jo, amžinojo gyvenimo lai 
mes begalybę!

J. Kidykas

1

mirt.es


P'is’.9

F

Švietimas Dabartinėje Lietuvoje
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PRIEMONĖS
S T ROKIENĖ

Lietuvoj® yra pakankamas 
įvairių mokyklų tinklas. Dau 
guma mokyklų lietuviškos 
bet yr daug rusiškų, lenkiš
kų ir žydiškų Tautinių mažu
mų vaikams mokyklos steigia 
mos paųal sudarytus mokinių 
sąrašus. Jei susidaro reikia
mas skaičius, tuoj atsiranoa 
svetima mokykla. Kaune žy 
dų mokyklos nėra, nes čia 
žydų gyvena labai mažai

SKIRTINGA MOKYKLŲ 
SISTEMA

Dabartinė Lietuvos mokyklų 
sistema yra visai nepanaši į 
nepriklausomybės švietimo 
santvarką Pradinių mokyklų 
nepriklausomybės laikų tipo 
dabar visai nėra

Dabar veikia aštuonmetės 
mokyklos, kur.ose mokslas y 
ra privalomas. Vidurinės mo 
kyklos yra 10 ties metų ir jo
se paskutinės dvi klasės ne- 
privalemos. Mokiniai, baigę 
aštuonmetę, priimami į vidu
rinės mokyklos 9 tąją klasę

Anksčiau veikė septynme 
tės mokyklos ir jose mokslas 
buvo privalomas, o vidurinės 
mokyklos buvo 11 metų. Da 
bar septynmetės mokyklos pa 
verstos aštuonmetėmis, o vi 
dūrinės — dešimtmetėms. Kad 
galėtų mokiniai stoti į aukštą 
sias mokyklas, turi mokytis 
dešimt metų. Dviem metais 
mažiau, kaip nėpriklausomy.

bės laikais
Siauroms specialybėms pa-i 

ruošti yra įsteigta techniku 
mų Technikumuose mokslas 
išeinamas per keturius metus 
Studentais priimami baigę aš 
tuonmetes mokyklas, Šiose 
mokyklose paruošiami valgy 
kių, restoranų ir viešbučių 
vedėjai, siuvimo, verpimo i u 
Jimo dirbtino pluošto techno 
logai ir kiti specialistai.

AUKŠTOSIOS MOKYKLOS

Užtenka kraštui ir aukštųjų 
mokyklų universitetas, keli 
institutai ir akademijos Vii 
niuje veikia muzikos ir dai 
:ės akademijos, Kaune yra 
muzikos ir dailės mokyklos 
Be to. muzikos mokyklos yra 
Palangoje ir Kėdainiuose.

Vilniuje savas mokyklas tu 
ri rusai, lenkai ir žydai Ma. 
žesniuose miesteliuose mažu 
mų mokyklų nėra.

Dirbančiam jaunimui ir su . 
augueiem yra pristeigta vaka 
rinių moKyklų, Jose mokslas 
vyksta po darbo, vakarais.

Lietuvių mokyklose nuo ant 
ros klasės jau yra įvesta ru
sų kalbą Ji dėstoma kaip ats 
kiras dalykas ir eina per vi
sas klases. Nuo penktos kia 
sės yra įvesta antra svetimo
ji kalba. Dažniausia anglų. 
Bet kai kuriose mokyklose 
dėstoma ir vokiečių kalba.

MUSŲ LIETUVA

Taigi vidurinėse mokyklose 
reikia mokytis dvi svetimas 
kalba1?

Mažumų mokyklose lietu
vių kalba dėstoma kaip sveti 
moji kalba Ir č’a yradvisve 
timos kalbos- lietuvių anglų 
arba vokiečių Jose, jei ne 
rusiškos, tai nuo antros kla 
sės dėstoma ir rusų kalba.

VENGI \MA LIETUVOS
ISTORIJOS

Mokyklose I.ietuv s istorija 
nedėstoma Jei paliečiama tai 
vienas kitas epizodėlis. Ypač 
vengiama šnekėti apie nepri 
klaus mybės laikotarpį Už 
tai smulkiai išeinama Sov, 
Sąjungos istorija Tai labai 
sunkus sudurstytas iš gabaliu 
kų nesistemaiingas soviet! 
nės istorijos Kursas

Aukštosiose mokyklose Lie 
uivos istorija šiek tiek dėsto 
ma. Žinoma, istorinius faktus 
nušviečiant ir interpretuojpnt 
pagT komunistinį kurpalį. Yra 
ir lietuvių istorikų baigusių 
mokslą jau sovietinėje siste 
moję. Pagal jų žodžius: «Pa 
sirinkau nekaltą ist rijos sri
tį Mūsų Senove lr tegu atlei 
džia man mano tauta, jei esu 
priverstas kur nors pratar 
mėj tarti žodį už komuniz 
mą». Tai žodžiai dabartinių 
laikų lietuvio istoriko.

Šie mokslininkai kasinėja 
pil akalnius ir renka medžia
gą apie mūsų tau os senovę, 
Buvo atkasta pora kapų iš 
XIV šimtmečio. Iš rastų gin
klų nustatyta, kad lietuviai 
jau anais laikais buvo kultū
ringi, bet ne tokie, kokiuos 
mūsų protėvius vaizduoja len 
kai filme «Kryžiuočiai».

Beveik visas Lietu osjauni 
mas mokosi Čia tai jau la 
bai didelė teigiamybė, Dau 
guma abiturientų stoja į aukš 
tąsias mokyklas, Kandidatų 
būna daug daugiau, negu vie 
tos aukštosiose mokyklose 
Todėl įstojimas kasmet vis 
sunkinamas.

Protestas pries sovietu

Dažnai manome, kad savo 
kovoje už I ietuvos išlaisvini 
mą esame vieni kad eilinis 
kanadiete mumis nesidomi. 
Praktika tačiau rodo, kad tai 
nevisai tiesa Pvz Toronto 
tautinių grupių veikloje pasi
rodė nauja anglo figūra — 
kun J. E. Brunch. Atvyko jis 
iš Kanados vakarų ir Toron 
te pradėjo radijo pusvalandį, 
kurio tikslas — supažindinti 
angliškai kalbančius gyvento
ju* su tautinėmis grupėmis 
bei įrodyti, kad tos grupės 
sudaro realią trečiąją jėgą 
Kanados gyvenime. Jo radijo 
programa perduodama iš To- 
ranto radijo stoties CKFH pir 
madionių vakarais 9 30 vai. 
Jis jau kalbėjo apie eilę tau
tybių jų tarpe gana daug ir 
apie lietuvius. Ši programa 
duoda ne tik infOiinaciją bet 
atsiliepia ir į visus opesniuo 
sius v ešojo gyvenimo klausi 
mus mums labai palankia pras 
me Iš tikrųjų tai yra bene 
vienintelis pastoviai angliškai 
tariamas žodis pavergtųjų rei 
kalais

Rugsėjo 15 d King Edward 
viešbutyje kun Branch suor 
ganizavo spaudos konferenci 
ją protestuoti prieš rusų «par

SIJOJAMAS JAUNIMAS į 
AUKŠT MOKYKLAS

Baigus vidurinę mokyklą 
reikėjo atlikti dviejų metų 
darbo stažą. Darbas buvo ai 
liekamas kolūkiuose, fabrikuo 
se, ligoninėse ir kitose dar 
bovietėse Mokyklas baigę 
su aukso medaliu, į aukštą
sias mokyklas abiturientai bu 
vo priimami be darbo stažo. 
Jei stigdavo darbo stažo nors 
kelių dienų neduodavo laiky
ti egzaminų. O egzaminai vi 
sada būna konkursiniai. Nuo 
praeito rudens buvo šneka 
ma kad darbo stažas bus pa 
naikintas

Iš «Draugo» 
(Bus daugiau)

1965 (Tt spalio 28 d

«parlamento atstovus* 
lamentarų» delegacijos buvi
mą ir laikyseną pasaulinės 
tarpparlamentinės sąjungos 
suvažiavime Otavoje. Šie «par 
Umentarai», pasinaudodami są 
jungos vadovų naivumu, ne 
tik įsirašė pilnateisiais suva
žiavimo nariais bet ir kiekvie 
na proga siūlė rezoliucijas, 
smerkiančias JAV politiką, 
užtariančią pavergtas tautas.

Minimoje spaudos konferen 
cijoje, kurioj» dalyvavo ir d! 
džiųjų Toronto dienraščių ats 
tovai, savo protestą prieš so 
vietų delegaciją pareiškė ven 
grų, kroatų, pabaltiečių, ukrai 
niečlų ir slovakų atstovai. 
Be to. kalbėjo buv federaci
nio pairlamento nariai — dr. 
Haidash (liberalas) ir Stinson 
(konservatorius). Pastarasis 
ne tik pasipiktino sovietų 
«parlamentarų» laikyseną, bet 
pareiškė ir nusistebėjimą, kad 
niekas iš kanadiečių tų ne
mandagių svečių nesutrarndė. 
Posėdžio gale kun Branch 
padarė liūdną bet teisingą 
išvadą.* kviečių pardavimas 
lemia viską, ypač prieš rinki 
mus

Dalis tų minčių sekančią 
dieną pateko į didžiąją span 
dą o ištisai tie pareiškimai 
buvo perduoti per minimą ra 
dijo programą «Interethnic 
Forum» Be to jie buvo įteik 
t« visiems (apie 700) parla 
mentarams, suvažiavusiems iŠ 
plačiųjų pasaulio kraštų.

A.

Pirmasis spalio sekmadie
nis visoj sovietijoj paskelb
tas nuo šiol būsiąs laikomas 
mokytojų švente Ir Lietuvoj 
tą dieną visoj spaudoj buvo 
pr.rašyta eilės pagyrų moky
tojams - daugumas labai pri 
mena pradžiamokslių išmok 
tU8 rašinėlius motinos dienos 
proga Lietuvoj mokytojų šven 
tė dabar užims buvusią Lietu 
vos policijos šventės vietą, 
nes data artimai sutampa,

A Mykolaitis Putinas
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— Ir geriausi operos solis
tai! — pridėjo Jadvyga. — 
Puikiai skambėjo Matušinekio 
balsas!

— O Dobrskis, o Stolpė! — 
papildė Pianka

— Puikiai giedojo ir Hele
ris! — žavėjosi Jadvyga, — 
O kokį reginį sudarė dvasi 
ninkija! Trys vyskupai spidė- 
jo sidabru ir auksu, o kapitu 
los purpuras ir Violetai, o ku 
nigų biretai stulos ir kamžos.

Pianka nusišypsojo:
— Prisipažinsiu, aš nesu re 

ligingas. Bet ta bažnytinė pro 
cesija atrodė imponnuojan- 
šiai! Man pačiam įdomiausia 
buvo stebėti vienuoliai. Balti, 
rudi, juodi, barzdoti, skustom 
galvom, su savo kapišonais, 
juostom, virvėm, rąžančiais ir 
škaplieriais visokie bernardi

nai, kapucinai, karmelitai, do 
minikonai — ar aš žinau dar 
kokie, ogi tos vienuolės su 
savo plačiomis sukniomis, nuo 
metais ir skaromis! Tarsi vi
sas viduramžis iš amžių glūdų 
mos išėjo pasiimti į kapus 
kankinių dėl tėvynės laisvės.

— O ar matei, ponas Pian 
ka, kaip Karalių gatvėje į tą 
milžinišką procesiją įsilieję 
visi Varšuvos cechai su savo 
vėliavomis su juodo krepo 
kaspinais?

— Mačiau, pana Jadvyga. 
Mačiau taip pat ir tą gaišią 
juvelyrų vėliavą iš 1831 m. 
kurios rauoname dugne šv.e 
tė baltasis erelis, tą dieną 
krepu uždengtas.

— Ak, koks tai jaudinantis 
bu o reginys! — sušuko Jad 
vyga.

Pono Piankos akys sublizgo
— Aš pasakysiu, ponai kad 

tos penkios aukos revolici 
jai padarė daugtau negu karš 
čiausia a itacija. Juk proce
sijoj dalyvavo ne vien lenkai 
katalikai: ėjo ir iiu-terių ir 
kalvinų pas oriai ėjo vyriau 
si žydų rabinai! O karstus 
nešė šlėktos ir amatininkai. 
Ir tiek buvo norinčių, kad 
varžėsi dėl tos garbės To 
kios vienybės dar nėra buvę 
lenkų tautoje. Mažiausia, pus 
antro šimto tūkstančių žmo
nių širdys plakė vienu ritmu, 
ir vienas jausmas degė kruti 
nėse, aukotis dėl tėvynės 
laisvės!

— O, kokia puiki buvo ta 
ankstyvo pavasario diena! — 
pagauta tų atsiminimų sušuko 
Jadvyga. — Saulėta, šilta, 
dangus mėlynas, o miestas pa 
skendęs didžioj gedulo rimty, 
Tik dvasininkų giesmės liūd 
nai aidėjo mūruose ir varpų 
garsai plaukė padange. O, 
kad jie būtų pranašavę gar
bingą tėvynės prisikėlimą!

Ponas Skrodskis ir juristas 
tylėjo susimąstę, o Pianka ei 
damas link durų, pažadėjo 
tuojau grįžti ir parodyH kaž 
ką įdomaus Po valandėlės jis 
iš tiesų grįžo, pasiramsčiuoda 
mas miklia lazdele, nešinas 
ryšulėliu

— Štai, ponai, «trepuvka», 
— pamiklinęs lazdelę atkišo 
ją juriskonsultui. Paskui, išvy 
niojęs ryšuli, paskleidė viso 
kių fjtografijų, lapelių ir bro 
š ūrų pluoštą.

-- Štai Trepovas su perrištu 
žandu, o š ai nuotraukos pen 
kių nužudytųjų, kaip juos ap 
žiūrėjo medicininė teismo eks 
pertizė.

Fotografijos buvo taip pa
darytos, kad kuo ryškiausiai 
būtų matyti žaizdos ir krau 
jais aptekėjusios lavonų vie
tos Ponas Skrodskis su paei 
biaurėjimu pastūmėjo jas to
liau, Jadvyga užsidengė akis, 
tik Jurkevičius smalsias ėmė 
si jas apžiūrinėti. Laidotuvių 
precesijos ir kitomis fotogra 
fijomis susidomėjo ir ponas 
Skrodskis. Duktė aiškino jam 

vaizduojamas vietas ir įvaj 
rias detales.

— O čia kas per scena? — 
paklausė jis, įsižiūrėjęs į vie 
ną“ nuotrauką, vaizduojančią 
poną, iš balkono kalbantį 
žmonių miniai,

— Tėveli tai scena iš toli 
mesnio tragedijos veiksmo, 
— aiškino Jadvyga, — Dar 
tragiškesni įvykiai buvo ba
landžio 7 ir 8 dieną. Čia kal
ba grafas Andriejus Zamois 
kis, «Žemdirbystės draugijos» 
pirmininkas. Ši manifestacija 
įvyko kaip protesto išraiška 
dėl «Žemdirbystės draugijos» 
uždarymo.

Ponas Skrodskis, įsižiūrėjęs 
| fotografiją, pastebėjo:

— Bet neatrodo, kad ponas 
Zamoiskis kalbėtų įkarščio 
pagautas.

— Jūsų pastaba teisinga, 
pone, patvirtino Pianka. — 
Kiek aš žinau, ponas Zamois
kis labai nenoromis pasirodė 
tame balkone. Tie baltieji po 
nai visą laiką tik kliūtis da
rė revoliuciniam judėjimui ir 
mielai jį vilti sustabdytų.

(B, B.)
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TAUTOS NAIKINIMAS 
IŠEIVIJOJ

Korespondencijose pasitai
ko pranešimų, kad vienoje ar 
kitoje apylinkėje įvyko tauti
niu požiūriu mišrios vedybos 
ir kad iškilmėse dalyvavo šim 
tai ž nonių. Tokios vedybos 
jau neprikl. Lietuvoj, aplamai 
imant, nieko gero neatnešda
vo. Gyvenant kituose kraštuo 
se tokios vedybos reiškia mū 
sų tautiečio žuvimą. Šis daiy 
kas tiek aiškus ir mūsų ma
žai tautai tiek žalingas, kad 
jokie platesni aiškinimai ne
reikalingi. Lietuvių visuome
nei tai atviras karstas Sąmo
ningai lietuviškai šeimai, ku
rioj tas atsitinka, yra didelė 
nelaimė, o jautresnei šeimai 
tai namų tragedija

TUO DŽIAUGIASI 1

Kad tokie dalykai atsitinka 
ypač gyvenant kraštuose, kur 
tėvų autoritetas mažiausiai 
respektuojamas, o aplinkybės 
visokiems Iškrypimams taip 
palankios tai daug stebėtis 
netenka. Be to, yra tėvų, ku 
rie patys savo tėvų palikimo 
išsižadėjo ir tuo patys savo 
tėvus išniekino. Jų vaikams 
dar lengviau tai padaryti Ki 
tai motinai tik svarbu, kad 
duktė gautų vyrą, nesvarbu 
kokį, bet tik fizinė gyvenimo 
pusė būtų sutvarkyta Tokių 
žmonių visada buvo ir bus. 
Stebėtis tenka tik tuo, kai at 
siranda žmonės, kurie tuo gė 
risi, puotauja, kaip džiaugs
mingo įvykio sulaukę. Kiti, 
sąmoningesni, nors širdy ne 
pritaria, bet abejingai rezig 
nuoja tardami: «Ką jau čia 
dabar, prieš vėją vistiek no- 
papūsi».

PUSTI PAVĖJUI?

Taip. Bet paklauskime save 
koks pateisinimas patiems 
«pūsti su vėju« ar paskui tą 
«vėją» bėgti. Tuo šis vėjas 
tik sustiprinamas. Ši blogybė 
labai užkrečiama Kai vienas 
ar kitas tą padaro, ir už tą 
jis netik nėra peikiamas, bet 
atsiranda pataikautojų kurie 
jį sveikina, net liet, laikraš 
čiuose pareklamuoja, tai ki
tiems jaunuoliams susidaro 
patrauklus pavyzdys.

AR TAI LAIMĖJIMAS?

Gražiai išaugusiam ir iš
mokslintam lietuviui berniu
kui ar mergaitei susirasti ko
kią Betsy ar Jimmy nėra joks 
laimėjimas Tokių jie gali ras 
ti aht kiekvieno kampo Daž 
nai sunkiau nuo tokių atsikra 
tyti, negu juos susirasti. Susi 
dėjimas su tokiais atneša di- 
delį pralaimėjimą visiems, 
tiek pačiam jaunuoliui, tiek 
tėvams, tiek lietuvių visuome 
nei Toks jaunuolis tampa at 
plėšta šaka nuo medžio ku 
ris dvasines vertybes yra au
ginęs tūkstančius metų. Jau 
nuolis nueina su vėju j gyve 
nimo sūkurius ir ten pakimba 
ore, nes jam nebėra dvasinės 
atramos. Jo gyvenimas belie 
ka tik atlikimas fizinių funk 
cijų. Atsižadėjęs savo kilmės 
brolio, mūsų atvejy — lie u 
vio, ir įsijungęs organiškai 
naują tautą jis niekad nega 
lės dvasioje sutapti su nau 
juoju broliu škotu, negru, ki 
niečiu ar jų mišinio kilmės 
asmeniu, kaip čia yra Ame 
rikoje

BLOGIAUSIA KAI . .

Kaip bepaimtume. lietuviui 
mišrios vedybos yra pati di 
džiausią blogybė Bet blogybė 
ne tiek kenksminga tuo. kad 
ji pasitaiko; ji tampa blogiau 
šia, kada ji pradedama tole
ruoti ir statyti lygiagrečiai su 
dorybe

Sielojamės ir kaltiname ru
siškąjį bolševizmą už jo vyk 
domą tautžudystę — mūsų tau 
tos žudymą. Čia gi, kur bol 
ševiko ranka nebepas ekia, 
atsiranda žmonių, kurie taut 
žudystę patys propaguoja 
« uikros vestuvės», gausios 
vaišės keliamos taurės už . 
«naują laimėjimą, kad dar 
vienas tautietis žuvo lietu
viams! Gaila, kad tokių vai 
šių dalyviai giliau nepagalvo 
ja. Jie patys nusigąstų dėl to 
Kių vaišių intencijos. Patai
kaudami šiai blogybei patys 
tampame savo tautos naikini 
mo vykdytojais arba skleidė 
jais.

KO GRIEBTIS?

Dabar ir kyla klausimas, ar 
mes tokie mizerijos pasida 
rėm, kad nebepajėgsim šiai 
aiškiai blogybei pasipriešinti?

SAUGUMO GARANTIJA BE 
GINKLŲ

«Iki žmogus bus toks silp
nas, nepastovus ir net toks 
blogas sufrvėr'mas koks jis 
daug kartų pasirodo, nors ir 
gaila bet ginklai apsiginti 
bus reikalingi Tačiau jūs, bū 
darni drąsūs ir be baimės — 
jūs studijuojate kokiu būdu 
g Girna garantuoti tarptautinio 
sugyvenimo saugumą nesi 
griebiant ginklo Ir tai yra jū 
sų pastangų vertas tikslas. 
Tautos kaip tik to iš jūsų ti
kisi, ir to reikia pasiekti Tat 
teauga visuotinis pasitikėji 
mas šita institucija; teauga 
jos autoritetas. Tada bus ga 
įima tikėtis, kad ji pasieks 

, savo tikslo Jūs užsitarnausi 
te visų tautų dėkingumo, kaį 
jos pasijus palengvintos, nuė 
mus triuškinančias ginklavi. 
mosi išlaidas, ir laisvos nuo 
virš jų galvų nuolat kaban
čios karo grėsmės

DALIS GINKLAVIMOSI IŠ 
LAIDŲ - K TIEMS PADĖTI

Mums labai malonu žinoti, 
kad daugelis jūsų simpatiškai 
priėmėte mūsų atsišaukimą 
Bombėjuje, praėjusio gruo 
džio mėnesį Atsišautkimą j vi 
sus kraštus nutraukti nors da 
lį pinigų nuo ginklavimosi iš 
laidų ir juos panaudoti taikos 
labui, besivysiantiems kraš
tams padėti. Ta savo atsišau 
kimą čia dabar atnaujiname, 
pasitikėdami jūsų žmonišku 
mo bei didžiadvasiškumo sen 
timentais

B iOLlŠKAI BENDRADAR
BIAUTI V SŲ LABUI

Kalbėdami apie žmonišku 
mą u didžiadvasiškumą, mes 
remiame pagrindinį tikrai 
aukštą ir pozity .ų Jungtinių 
Tautų principą ne tik užbėg 
ti už akių ginkluotiems vals 
tybių susirėmimams, bet ir

Arba bent mažiausiai patiems 
«ne ūsti pavėjui» prie to 
kių vaišių nesidėti Šią pro 
blemą turinčioms šeimoms bei 
abejojantiems jaunuoliams jų 
artimieji, sąmoningesni drau 
gai, lie uviškoji visuomenė ir- 
ypač spauda privalo visais 
būdais ateiti į pagalbą Šiai 
blogybei turi būti duotas tikra 
sis jos vardas ir be jokių pat 
taikavimų traktuoti kaipo blo 
gybe, kaipo nusikaltimą mūsų 
tėvams Turime sukurti viešą 
stiprią opiniją prieš šią blo 
gybę. Kurie su tuo ne*>esiskai 
o, jų a-beišgt Ibėsim o jiems- 
pataikaudami ti* kitus jais 
sekti paskolinsim.

SPAUDO ? VA! DM [O

Ypač svarbus spaudos vaid 
muo Jei kuriam provincijos 
korespondentui sunku besu 
vokti, krkie dalykai viešai 
reklamuoti yra žalinga, ar jei 
kuris už gerą pavaišinimą jau 
čiasi įpareigotas atsilyginti — 
parašyti į laikraščius, tai re
daktorių krepšis tuii tokį ra
šytoją pataisyti. 

įgalinti jas bendradarbiauti 
vieną su kita. Jūs nesitenki
nate tiktai padėti tautoms 
lengviau sugyventi. Jūs žen
giate pirmyn didesnį žingsnį, 
kurs yra vertas mūsų pagyri 
mo bei pritarimo, — jūs orga 
nizuojate tautas broliškai ben 
dradarbiauti. Tuo būdu jūs 
sukuriate solidarumo sistemą 
kuri įgalina visą tautų šeimą 
tvarkingai remti kilniuosius 
civilizacijos tikslus, tiek ben
dram visų, tiek kiekvie o pas 
kiro asmens labui. Šitas ONÜ 
bruožas yra visų gražiausias 
Jis yra tas tas idealas, apie 
kuri žmonija svajoja beke
liaudama laiko keliu Tai yra 
didžioji ’ pasaulio viltis ir, 
drįstame sakyti, tai atspindys 
to malonáus ir aukštesniojo 
Dievo plano žmonių šeimos 
pažangai žemėje; atspindys 
kuriama regime Evangelijos 
linksmąją naujieną kuri yra 
dangiška bet tampanti žemlš 
ka. iš tiesų mums atrodo jog 
girdime savo pirmatakų bal 
so aidą, ypač popiežiaus Jo
no XXIII, kurio žodį «Jacem 
in terris* (Taika žemėje) taip 
garbingai ir reikšmingai pri
ėmėte.

ŽMOGAUS TEISĖS LAISVĖ

Čia jūs skelbiate pagrindi
nes žmogaus teises ir parei
gas, jo kilnumą ir laisvę o 
už vis labiau religinę laisvę. 
Mes manome, kad tuomi jūs 
išryškinate visų aukščiausią 
žmogiškosios išminties sferą 
ir, beveik galima sakyti, jos 
šventąjį pobūdį.

PAGARBA GYVENIMUI

Či« jūs visų pirma svarsto 
te žmogiškąjį gyvenimą Žmo 
giškasis gyvenimas gi yra 
šventas. Niekam nevalia drįs 
(i į jį kėsintis Net ir tuo at 
veju, kai paliciama didžioji 
gimdymų problema pagarba 
gyvenimui turi rasti čia, ta

NO M! NDO LOS ESPORTES — Já se passaram oito anos 
ėesde quando os «Fighting Irish» da Universidade Notre Di 
me c locaram no gramado um-quadro de futebol americano 
vencedor. U n dinâmico técnico de descendência armênia 
logo no primeiro turno nessa função, eolocou o lime na mais 
alta colocação do mundo futbolístico colegial. Ara Parseghian 
que antes de se tornar técnico, jogara futebol como estudan 
te e depois como profissional, apoia a confiança dos jogaao 
res neles própHos. dizendo-lhes que sfeo os melhores e fa
zendo com que acreditem nisso, Farseghia adora uma dispu 
ta e se entrega de corpo e alma á partida, usis.

1965 m. spalio 28 d 

me jūsų sambūryje, tvirtų at 
ramą ir būt išmintingai apgi
nama. Jūsų uždavinys yra ga 
rauti žmonijos stalams pakan 
karnai duonos o ne skatinti 
tokią dirbtinę gimimų kontro
lę, kuri būtų neracionali ir 
kuri sumažintų gyvenimo ban 
ketan pakviestųjų skaičių.

ŽMOGAUS ORUMĄ 
ATITINKĄS PRAGYVENIMAS

Nepakanka alkanus paval
gydinti Dar reikalinga užti
krinti kiekvienam žmogui to
kį pragyvenimą, koks derin 
tusi su jo orumu. Jūs stengia 
tės ir to pasiekti, Savo pačių 
akimis galim stebėti, kaip jū 
sų pastangomis yra įvykdo 
mas pranašo žodis: «Savo kar 
dus pavers arklais ir jietis 
pjautuvais» (Izaias, 11:4) Ar 
gi jūs nesistengiate pavartoti 
didinguosius mokslo ' išradi
mus nebe kaip įrankius mir 
čiai o kaip gyvenimo įran 
kius, naujam žmonijos laiko 
tarpini sukurti.*?

SPARTINAMA PAŽANGA

Mes žinome, kokios įtemp
tos ir kaskart sėkmingesnės 
yra ONU bei visų jo pasauli 
nių įstaigų įastangos padėti 
pagalbos reikalingoms val
džioms paspartinti ekonominę 
bei socialinę pažangą.

Mes žinome, kaip karš’ai 
darbuojotės neraštingumui į- 
veikti ir kultūrai visame pa
saulyje paskleisti, moderniš
ką ir pakankamą medicinos 
pagalbą suteikt , žmogaus rei 
kalama nuostabius mokslus, 
technologijos bei organizaci
jos laimėjimus pateikti. Visa 
tai yra didelis dalykas ir ver 
tas visų pagyrimo ir para 
mos, ir mūsų pačių,

POPIEŽIAUS PASTANGOS

Mes patys pageidaujam duo 
ti pavyzdį, nors mūsų ištek 
liai nepakankamai visiems 
praktiškiems ir skaitlingiems 
reikalams patenkinti. Visgi

(pabaiga 5 pusi.)
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TRAKAI IR JŲgVALCOVAI

Daugiausiai įkyrėdavo kry
žiuočiai ir kalavininkai. Se
niai pavergę prūsus ir latvius 
jie norėjo atimti laisvę ir lie
tuviams Negalėdami to pada 
ryti patys, kviesdavosi vyrų 
iš svetur Atvykdavo jiems pa 
dėti netoli Prūsų gyvenantie
ji vokiečiai, bet i etrūkdavo 
ir prancūz anglų, olandų, če 
kų ir kt Vieni iš jų ėjo kovo 
ti su lietuviais pasamdyti ki
ti - ieškodami gaibės ar ti
kėdamies įsikurti Lietuvoje.

Nesigėdykime savo tėvu krašto!
Tai. buvo tamsūs laikai Eu 

rop je vyko tautų kova ir 
mažoji Lietuva : uvo jos au
ka T.ip atrodė pade is mūsų 
tautos istorijoje prieš 47 me
tus

Nežiūrint to saujelei l.ietu 
vos patrijotų pavyko prieš 
tuos 4 7 metus įvykdyti s ebuk 
lą; Lietuva tapo laisva ir n- 
priklausoma Atrodė nebuvo 
•' ties, bet štai l.iet”vai pra 
švito saulė ir ji kėlėsi iš ii 
gos rusų vergijos

Šiuiiieną mes minime šio 
prisikėlimo sukaktį. Dabar 
t. etų va yra irgi pavergta, o 
mes esime toli nuo tėvų že 
mės. Šiandienų Lietuvos pa
dėtis irgi atrodo b viltiška, 
bet prisiminkime kas atsitiko 
prieš 47 metus ir tikėkime, 
kad Lietu ai vėl nušvis aušra.

Būkime atviri sau ir ki 
tiems: mes dabar nieko nega 
lime padėti savo tėvynei Lie 
tuvai tiesioginiu būdu, nes 
mūsų nedaug ir mes neturi
me kariuomenės. Bet negal 
vokime, kad mes negalime 
padėti Lietuvai kitais būdais 
‘Ką mes galime padaryti? 

Aš norėčiau jums priminti 
mūsų skautų ir skaučių šūkį: 
«Vis budėk!»

Ką tai reiškia? Tai reiškia 
kad tik tas b ,di kas yra pa 
siruošęs kūniškai ir dvasiškai 
išlikti savo tautos nariu

Mes turime augti sveiki 
nes tik sveikame kūne yra 
sveika dvasia Ligonis nedaug 
gali kitiems padėti, todėl tu 
rime vengti tų da'ykų kurie 
kenkia mūsų kūno sveikatai 
Ltetuvai reikalingi sveiki jos 
vaikai, nes tik jie galės tęsti 
kovą už Lietuvos laisvę

Mes turime budėti dvasiš 
kai. Visų pirma tai reiškia 
gerai pažinti raštu ir žodžiu 
savo tėvų kalbų Kas neiš 
moksta savo tėvų kalbos, tam 
bus labai sunku Išlikti lietu, 
viu ar lietuvaite, nes kalba 
yra labai svarbus ryšys su są 
vo tauta. Tik kalba atidaro 
kelią į lietuvišką knygą,į pla 
Čią literatūrą ir aplamai į mū 
sų tėvynės kultūrą.

Mes turime pažinti mūsų 
tėvų žemės istoriją, nes ji 
ne tik įdomi, bet ir garbinga. 
Be to ji yra mūsų istorija

M is turime taip pit domė 
tis mūsų tėvynės pažinimu 
Stenkimės Įsivaizduoti pačią 
Lietuvą, jos gražią gamtą jos 
žmones ir jos kančias. Tai 

darydami mes r u kalsime ry 
šį, kurio niekas nenutrauks.

Draugaukime su lietuviais 
ir lietuvai ėmis nes mes esą 
me iš tu paties kamieno

Bet svarbiaus a neapleiski 
me lietuviškos mokyklos s*o 
vykių ir kitų lietuviškų orga 
nizacijų. Jei mes neitume į 
lietuvišką mokyklą, nedaly 
vautume lietuviškose organi 
zacijose nevažiuotume į va 
saros stovyk'as neturėtume 
gerų draugų ir draugių ku 
riuos dabar turime nes nebū 
tume jų niekad i ažinę Kiek 
gražių dainų, kurias cabar 
dainuojam nebūtume niekuo 
met išmokę.

Gerbkime kiekvieną lietuvį 
ir lietuvę, nes jie yri tas ra 
tas, kuris sudaro Lietuvos iš 
laisvinimo pagrindą* ietuvai 
kiekvienas iš mūsų yra bran 
gus ir reikalingas, Mūsų tiek 
nedaug, o darbas toks dide 
lis ir sunkus Neretinkime sa 
vo eilių, nes nusikalsime sa
vo tėvų žemei

Lietuvos laisvinimo darbe 
reikalingi išlavinti žmonės, tad 
siekime mokslo, nes moksle 
glūdi jėga bei įtaka, Nemes 
kime mokyklos peranksti, bet 
eikimt augštesnio moKslo 
keliu

įsigykime profesijas, nes 
reikia žmonių, kurie garsintų 
Lietuvos vardą, Mums reikia 
meninninkų rašytojų, žurna 
lietų ir kitų kurie 'sugebėtų 
perduoti lietuvišką kultūrą 
pasauliui,

Nesigėdykime savo tėvų 
krašto, nes toks elgesys tik 
parodo žmogaus menkystę. 
Mes galime ir turime būti lo
jalūs Kanados piliečiai, bet 
tai nereiškia, kad mes turime 
atsižadėti savo praeities Nie 
kas negerbia to, kas savo 
plunksnas dažnai keičia, ir 
tik žiūri savo siauros naudos 
Tad svarbiausia būkime gar
bingi, garbingi Kanadai ir 
Lietuvai, o tada tikrai ateis 
diena kada reikiamą valandą 
mes galėsime pasakyti savo 
sąžinei: :aš dariau viską, ką 
galėjau, aš nieko neapvyliau, 
aš visada budėjau!

Vita Balčiūnaitė

geistas
Sapnavau, rodos, esanti iš 

tekėjusi Esam dviese Jis »šė 
jo j darbą, grįš vakare ir aš 
jo laukiu. Sėdžiu viena prie 
TV — nusibodo, ir išėjau į 
miestą Bet visKą matau — 
štai, jis grįžta vakare ir žval
gosi Randa ant stalo puodu 
kus paliktus po pusryčių lo 
vas nepaklotas

Girdžiu pats sau kalba:
- Ką gi mano pr nceeė 

veikė?
Priėjo prie TV uždėjo ran 

ką ir pakratė pirštus Matyt, 
buvo karštas įkaitęs per die 
ną Ant sofo* rado surangy 
tus pagalvėlius ir atverstą 
knygą

— Graži meilės istorija! 
Vis dar jai įdomu?

Paskui apėjo kambarius — 
jieškojo manęs. Virtuvėj pa 
žiūrėjo puodus —. nieks ne
verda. Susiraukė.

O aš dar mieste Buvau su 
stojus prie vieno ma ų lango, 
prie kito Užsukau j kiną - 
juk ir ten įdomu Bet man rū 
pi grįžti namo lyg darosi ne 
ramu, nes matau — jis erzi
nasi. Girdžiu ir žodžius:

— Svajotoja, po galais! Ža 
dėjo turėti daug vaikų. Kad 
nesijaustų vieni narnose. O 
kap juos aptvarkys, jei pati 
nesusitvarko?

Aš taip skubėjau namo, taip

ISTO É UM FATO

Os incêndios já destruiram milhões de acres de madeira nas reservas florestais dos 
Estados Unidos «Tillamok Burn» nome dado a uma das maiores áreas (142.000 hectares) as- 
sim devastadas, no Condado de Tillamook, Oregon, é diferente de outras áreas atingidas • 
porque se tornou um símbolo do que uma ação comunitária pede fazer, Grupos de voluntá 
rios colaboram com as agências estaduais na tarefa da replantação da área com pinheiros 
Douglas, e outras árvores como abetu e cicuta

O plantio manual ficom comprovado como sendo muito moroso, E Tillamook Burn 
se tornou um campo de provas para métodos mais eficientes de reflorestamento. Verificou 
se que era m»is eficiente essa operação feita de helicóptero nas áreas de pouca vegeta
ção rasteira Como era difícil conseguir 40 toneladas de sementes, e as fontes comerciais 
não poderíam fornecer, os voluntários penetraram nas florestas para colher as pinhas.

Companhias madeireiras estão se empenhando em grandes programas de refloresta 
mento nas áreas desbastadas. Através da utilização de mudas e enxertos selecionados, elas 
estão produzindo sementes de elevada qualidade e resistente a doenças e insetos. Essas 
sementes são plantadas a mão entre a4 plantas semeadas por helicópteros, a fim de apres 
sar a produção da terra. usis

fapnas
greit, kad bėgdama laiptais 
aukštyn paikritau ir., išbu 
dau

Keistas sapnas ar ne? Nie
ko nesakiau mamai. - gal 
jai būtų patikęs, o gal būtų 
tik pasijuokusi

PAGAUNA LYG S OVÉ
Keista, juo dažniau išeini 

iš namų juo labiau veikia 
vaizduotė. Pagauna tokia fan
tazijos srovė, kad rodos neša 
lyg srauni upė Neša į platų 
pasaulį vedžioja per kalnus, 
veža per banguojančias ma
rias t odos skrendi viršum 
debesų ir viską, viską matai 
įdomūs namai žmonių drabu
žiai, mados Vaikšto berniu
kas su mergaite ir kalbasi. 
Kiti važiu ja «convertable» au 
tomobiliu Šalikutis plevena, 
piaukus draiko vėjas. Kodėl 
as negalėčiau būti tame au
tomobilyje?

Grįžti iš draugių, iš kino 
namo, pasakai mamai, kad 
pavargusi, ir tyčia nueini 
anksčiau į lovą

- E k. išsimiegok, viskas 
bus gerai! — pritaria mama

O, kad ji žinotų, koks tas 
miegas! Ligi pusiaunakčių sva 
joji, atvirom akim. Tikri «die 
nos sapnai/! Vienintėlė laimė 
kad mama nežino

Gyvenimas tik prasideda. 
Viskas dar nauja ir labai ne-

Kryžiuočiai pirma juos pa
vaišindavo, o paskui visi su- 
griūdavo i Lietuvą. Nekartą, 
viską pakeliui naikindami jie 
pasiekdavo bet Vilnių ir Tra
kus. Ten, kur praeidavo šie 
kryžiais paslženklinę žmonės, 
atrodė, tartum būtų praūžęs 
sūkuringas viesulas: rūkdavo 
susvilintos sodybos, juodavo 
sutrypti laukai, garavo krau
ju patvinus žemė O kiek ne
laimingų aukų paslėpė miškų 
tankynės, priglausdavo upių 
ir ežerų bangos! Tokios bai
sios būdavo kryžiuočių viešna 
gės, kai Lietuvon sumarmėda 
vo dideli jų būriai Mažesnės 
jų gaujos, slaptai įsiveržusios 
gaudydavo paskirus žmones, 
grobdavo jų gyvulius bei tur- 
tą — ir kiek įkabindami spruk 
davo atgal į Prūsus Kęstučiui 
valdant — per 32 metus — jie 
padarė daugiau kaip šimtą 
didesnių ir mažesnių užpuoli
mų Tai buvo iš tikro sun-

(pabaiga 6 pusi.)

pastovu. Jau kyla klausimas, 
<kai ištekėsiu», bet dar migio 
tas klausimas Namai prade
da lyg nebepątikti - darosi 
nuobodu. Dėmesys veda į pa
saulį — platų, arba į siaurą 
gatvę. Nori viską stebėti, ma 
tyti, girdėti, pergyventi

Gaila reikia dar ruošti pa
mokas, sėdėti prie knygų kla 
sėje ir namie

St. Yla
Moderni Mergaitė
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19^5 m spalio 28 d,

(pabaiga iš 3 pusi) 

mes siekiame sustiprinti mū 
sų artimo meilės įstaigų pas- 
tangas^kovoti su pasauly ke 
rojančiu badu ir patenkinti 
pagrindinius jo reikalus. Tik 
tokiu, ne kitokiii būdu bus ga 
Įima sukurti taiką.

NAUJĄ ŽMOGŲjKURTI

Dar žodis, Ponai, ir pasku
tinis. Jūsų statomasis pasta
tas nestatomas tiktai ant me
džiaginių ir žemiškų pamatų. 
Jei tai būtų daroma, tai būtų 
namas, pastatytas ant smėlio. 
Atėjo metas mums «atsivers* 
ti», save asmeniškai perdirb
ti savo pačių vidų Privalome 
galvoti apie naujos formos 
žmogų ir apie naūjos formos 
žmonių bendrudmeninį gyve
nimą; Privalom galvoti ir apie 
naujus istorijos kelius ir, a- 
not šv. Povilo, «Sukurti naują 
žmogų, kurs, po Dievo, yra 
sukurtas teisybėje ir tiesos 
šventume» (Ef 4,23). Atėjo me 
tas pertraukai — susitelkti, 
apsigalvoti ir, melstis.

Metalúrgica ARPRA LIDA.
METALÚRGICA — FABRICAÇÃO DE PEÇAS 

PARA AUTOMÓVEIS
ESTAMPUS, PEÇAS ESTAMPADAS E FERRAMENTAS.

Praça Padre Lourenço Barendes, 243 — Quinta das 
Paneiras — V. Prudente

Caixa Postal 371 — São Paulo

aleksas Kalinauskas
Advokatas

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

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

Tel. 31 2548 4.o - Sala 19- Tel. 37-0324
no 14,00 ik- 18,00 vai.

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 mokyklos direktorę Sofiją Misiukaitę 
------  Rua da Graça, 381 — casa 6 — Bom Retiro ------

Máquinas Texteis Santa Clara Ltda.
MÁQUINAS E ACES SO RI OS TEXTEíS

FUNDIÇÃO DE FERRO E ALUMÍNIO

Caixa Postal, 2093 — Tel. 63-7340

Fábrica e Escritório;

Rua Domingos Afonso, 50 — Vila Santa Clara
V. Prudente — S. Paulo

Česlovas Jakiunas

t
PIGI IR GERA KOKYBĖ!

Parduoda ilgam išsimokėjimui r-aštinėms, krautuvėms 
ir kitiems tikslams rašomas, skaičiavimo, kasos 
registravimo mašinas 'registradoras), su fabriko 

garantija vieniems metams.
Raštinė: Rua Newton Prado, 186 Tel 52 2289. S. Paulo 

Tautiečiams didelė nuolaida.

FABRICA DE MALHAS
Petras Šukys

gimiua meniškus ir stiprius megstiaukus, rūbelius nau
jagimiams ir kit.
Rua Jundiapeba, 45 Fone ; 63-4258 Vila Zelina (arti R

Ibitirama ir Av. Zelina).

Didelis pasirinkimas medžiagų ir skoningas 
pasiuvimas, L\URO SANORON vyriškų rūbų

SIUVYKLOJE LAURO
Rua do Orfanato, 686, — V. Prudente — Fone 63-5291 

São Paulo
Medžiaga pa rd o dama ir išsimokėjimui

j ateikite ir įsitikinkite medžiagos ir darbo kokybe ir kaina

I JAKUTIS & LAPIENIS LTDA.
RUA COSTA BARROS, 35C

TEL. 63-3285 - VILA ALPINE
Tari įvairiausių statybos medžiagų, geležinių daik

tų, indų bei da;bo įrankių.
Lietuviai pirkim pas lietuvius I

KREIPTIS Į SĄŽINĘ

Atėjo metas pergalvoti ben 
drą mūsų kilmę. Taip fhbai 
žmogiškąja pažanga atžymė
tame mūsų laikotarpyje, rei
kia kreiptis į žmogaus mora 
linę sąžinę. Juk pavojai kyla 
ne iš pažangos, jie galėtų iš 
spręsti daugelį žmoniją ka
muojančių problemų.

PRINCIPŲ PAGRINDAS — 
TIKĖJIMAS Į DIEVĄ

Todėl moderniosios eiyilįza 
ei jos pastatą reikia statyti ant 
dvasinių principų, kurie p^tys 
vieni gali nė vien jį išlaikyti, 
bet įr apšviesti, ir duoti *)am 
gyvybės. „ ''

Kaip' žinote, mes tikime, jog 
tie aukštesnės Jšmiuties prin 
cipai yra pagrįsti tikėjimu į 
Dievą. Ar tikėjimu į tą nepa 
žįstamąjį Dievą, apie kurį šv. 
Povilas kalbėjo areopage ate 
niečiams? Jų nepažįstant o 
visgi net to nepastebint, jieš 
komas ir jiems artimas kaip 
atsitinka su daugeliu ir mūsų 
meto žmonių. Kiekvienu atve

MUSŲ LIETUVA- t--------- ----------------——— -------
ĮSIDĖMĖTINI ADRESAI

LIETUVIŲ KONSULATAI:

RIO DE JANEIRO: Dr! Fri- 
kas Meieris, Rua Mexico, 98 
sala 708 veikia antradieniais 
— penkt. nuo 10 iki 13 vai:

S. PAULO: p. Aleksandras 
Polišaitis, Rua Dom José de 
Barros, 168, sala 53,- Tel. 
32 0960, Veikia kasdien po 
piet.

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

ju mums, kurie priimame ne 
apsakomą Kristaus mums a- 
pie Jį suteiktąjį apreiškimą, 
Jis yra gyvasis Dievas, visų 
žmonių Tėvas >

Ką rūpestingiau prižiūri ar 
savo namus, ar sielą?

A. Tijūnėlis

Dievo meilė tai kaip stalo 
lempos šviesa: ji viską, ap 
šviečia ir taip rodosi, turi ir 
būti. Pasigendame jos tik 
tuo metu, kada ji nustoja švie 
tusi.

A. Tijūnėlis

“fOflJA”

Lindoya vanduo yra a~.iai žinomas gėrimas 
Kurio puikų veiK..į žmogaus sveikatą jau 
visi yra vienbalsiai pripažinę. Pabandykite, 
sitikinkite ir visados naudokite!

VIENINTELIAI ATSTOVAI GARSIOJO VANDENS LiNDOYA

Rua Dino Bueno, 795 a 835 
Telefones: 51-4019 e 51-2223

a » ir ė j

LIETUVIŲ BAŽNYČIA VILA 
ZELINA; Rua Inacio ir Av 
Zelina, Mons. Pio Ragažins 
kas, Tel 63-5975.

TĖVAI «ÉZUITAI: Rua Li- 
tuania, 67, Mooka — Tel. (re
cados) 93 2341.

LIETUVIŲ SĄJUNGA BRA
ZILIJOJ — Pirmininkas p 
Aleksandras Bumblis, Rua 
Gen. Fonseca Teles. 606, 
Tel. 8 6423.

LIETUVIŲ KALBOS 
PAMOKOS S. PAULY:

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

MOOCA, Rua Lituania 67, 
šeštadieniais . 14 vai

V. ZELINA, pradžios moky 
klos mokiniams, Šv. Juozapo 
mokykloj, — antradieniais ir 
ketvirtadieniais 11 30 vai. 
Gimnazijos mokiniams. São 
Miguel gimnazijoj ketvir
tadieniais 12,15 vai

JŪSŲ PAGALBA REIK ALI N 
GA BAIGTI ĮRENGTI MO 
OKOS KIEMĄ, IR MAŽA AU 
KA BUS DĖKINGAI PRIIMA 
MA

pusi _ 
_________ _____ until— - _______ &

LIETUVIAMS PAMALDOS
LAIKOMOS

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

Mooca r. Lituania, 67 Lietu 
vių Namų koplyčioje:

Sekmadieniais ir šventadd© 
niais 8 00 ir 9,30 vai.. Darbo 
dienomis 7 ir 7,30 vai., arba 
atskirai susitarus dėl laiko, 
kai turimos metinės ar 7 d 
mišios

Išpažintys čia klausomos 
kasdieną prieš mišias,

Pirmą mėnesio sekmadienį 
Parque das Naçqes 1» vai 
Casa Verde 17,15 vai.
Antrą :

Jaçana klierikų kopi 8,15 vai.
Bom Retire, 10 vai
Utinga 18,00 vai ,

Trečią:
Agua Rasa 8,30 vai
Moinho Velho 11 vai, 
Lapa 16 vai.,
Paskutinį:
Vila Anastacio 8,30 vai.į
Vila Bonilha 10 vai.
V Prudente 18 vai.

LIETUVIŠKŲ PROGRAMOS 
TRANSLIACIJOS 

(Lietuvos laiku) 

VATIKANO RADIJAS

Kasdien 20,15 iki 20,50 vai
Sekmadieniais 10,30 iki 11 

vai 19, 25; 31 ir 196 metru 
bangomis.

RIO DE JANEIRO

Lietuvių radio valandėlė 
-A voz da Lituania* yra tram 
iuojama KETVIRTADIENIAIS 

18 vai. 40 min.

SKAITYKITE i 8

PLATINKITE V ! E

NINTELI PIETŲ AMERiKOū 
SAVAITRAŠTI «MŪS Ų 

’LIETUVA».

S A O P A U L Oį Caixa Postai 3967

5
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įzdlų ft /Íká} 4

ŠV. JUOZ\PO VYRŲ B OLI JA 
RE-.G’A PIKNIKĄ

š m lapkričio 2 d.

PRAIA GRANDE

Autobusai Sė s iš Casa Ver 
de ir Vila Zelina. Išvykimo 
valanda nurodyta bilietuose

Bilietai iš anksto gaunami: 
pas pp Matelionius Casa Ver 
de. rua Jatai 150 ir rua Vi 
chi, 204 Vila Prudente pas 
p, M TamaLūną rua Agosti
nho I.atari, nr ir pas vi- 
sus Brolijos narius Zelinoje

Bus geros muzikos ir šokiai-
Tai paskutinis šių metų 

Brolijos piknikas!
Pasinaudokite gera proga!

itautP.RP.MRtmMKMKlueMietextKMKem»

PADĖKA

Kurie lankė mane ligoninė 
je ir namuose, labai dėkoju, 
kad neužmiršot manęs ligoje

J, Baužys

GIMĖ

Pakrikštyta spalio 14 d gi 
mosi Ksaveros ir Kazimiero 
Musninkų anūkė, Antonijos 
bei Albino Musniekų duktė.

Jieva ir Vincas Kinkai 
džiaugiasi susilaukę pirmo
sios proanūkės Olgos ir An
tano W. Zabielų pirmosios 
duKrelės Kristinos. Ji gimė 
spalio 10 d

Spalio 24 d V. Zelinos baž 
nyčioje pakrikštyta Lidijos ir 
Albino Pangonių duktė. Krikš 
to tėvais buvo A. Pangooio 
sesuo Ona ir jos vyras, atvy 
kę praėjusią savaitę iš USA 
su visa savo šeima.

Praėjusi šeštadienį T, J. 
Giedrio iniciatyva susirinko 
14 asmenų būrelis pasvarsty 
ti, kaip organizuoti Liet. Jau 
nimo Metus 8 Paulyje.

Pasitarime dalyvavo V. Ze 
linos, Ateitininkų, Bendruome 
nes Choro, V Anastacio, Moi 
nho Velho, Casa Verde ir 
Mookos rajonų atstovai Pa
tiekta jiems apsvarstyti 13 os 
punktų galimą programą. Nu
tarta, prisilaikant tų 13 os 
punktų, pasitarti su kiekvie 
no rajono veiklesniaisiais as
menimis, ar, kąda ir kokią 
programą, ar programos dalį 
jų apylinkė galėtų išpildyti 
Lapkričio 21 dieną bus kitas 
pasitarimas, kur turės būti 
atnešti ir aptarti konkretūs 

pasiūlymai ir pasižadėjimai.
Pasitarimas manė, jog būtų 

gera per Jaunimo Metus kas 
mėnesį turėti vieną didesnio 
pobūdžio parengimą, jaunimo 
susibūrimą ir t. t arp kitko 
siūlyta: iškilmingesnį «Jauni
mo Metų atidarymą kurioje 
nors salėje, Joninių šventę, 
jaunųjų talentų vakaią jau
nųjų meno parodą (tapyba 
foto rankdarbiai ir t t) ben 
drą didžiulę jaunimo šventę, 
mūsų aukštuosius mokslus 
baigusiųjų pagerbimą, bendrą 
vaikų šventę visų chorų ben 
drą koncertą - dainų dieną 
tautinę šventę ir t. t,

NUSISKŲSTA: PER MENKA! 
PROPAGUOJAMAS Č1UR

LION IS

(E) Druskininkuose kuriuo
se M K Čiurlionis praleido 
vaikystės dienas kaip paste 
bi «Lit. ir Menas* (nr 37), ne 
pakankamai propaguojamas 
Čiurlionis, jo vardas kūryba. 
Visame mieste tik vienas ir 
prastas plakatas kviečia ap 
lankyti M K. Čiurlionio na
mą—muziejų pačiame muzie 
juje nėra katalogo Čiurlionio 
kūrybos aplankų, nei plokšte
lių su muzikes įrašais. Pri
minta. kad Druskininkai — 
«visasąjunginis», taigi, sovie
tinis kurortas, kuriame vasa
roja dešimtys tūkstančių žmo 
nių iš visos Sovietų Sąjungos.

DĖMESIO, DĖMESIO!

Lietuvių Sąjunga Brazilijoje, talkinama visų São 
Paulo lietuvių kultūrinių ir parapijinių organizacijų 
š. m, lapkričio (novembro mėnesio 13 dieną, šešta-ienį 
8 valandą vakaro, sesei ų pranciškiečių gimnazijos sa 
Įėję, VILA ZELsNOJE, rengia

GRANDIOZINĮ VAKARĄ BALIŲ
kurio programoje dalyvaus Teatro Municipal solistai ir 
baleto artistai kartu su mūsų kolonijos dainininkais. 
Šokiams gros vienas iš geriausių São Paulo miesto or
kestrų Šio vakaro visas pelnas skiriamas prelato Ka
zimiero Miliausko .gydymo išlaidoms padengti, todėl vi 
si tautiečiai kviečiami gausiai dalyvauti

Rengėjai

K E R M E S S E NAUJA! SKIRTINGA! SENSACINÉ!

Kiekvieną spalio mėn. šeštadienį ir sekmadienį 
Vila Zelinos parapijos kieme.

Pelnas skiriamas užbaigti pradėtus parapijos darbus.
P r i du o k jai svorio dalyvaudamas joje.
Prisidėk aukodamas gerus daiktus, kokius no 

rėtumei ir pats liamėti.
Dalyvauk ir dirbk su savo ieima nors vieną 

dieną kokio nors kiosko atsakomingu vedėju.
Būdas ir vieta kur galima įteikti dovanas
Būdas— Aukų lapai su parapijos antspauda ir 

parapijos komiteto kasininko parašu.
Vieta — Jaunimo Namai.

— Prieš ir po Mišių nurodytu adresu.
— V. Zelinos klebonijoje

•Vi’ką ką darysite, darykite iš geros valios, kaip 
Viešpačiui ne žmonėms!* (Kol. 3/23)

Organizuoja V. Zelinos Parapijos Komitetas,

PUIKU b ŠOKIŲ VAKARAS

V Anastacio liet, jaunimą? rengia šaunų 
ŠOKIŲ VAKARĄ

lapkričio mėn. 6 dieną, šeštadienį 20 valandą.
Programoje: vaidinimas dainos ir tautiniai šokiai.
Šokiams gros puikus orkestras Kviečiami visi 

tautiečiai, ypač jaunimas, tame vakare dalyvauti

DĖKOJA

Visiems dalyvavusiems 2 7 d spaliaus mėn 18 vai 
Vila Zelinoje šv. mišiose- egzekvijose už JUREVIČIŲ 
ir Ambraziejų šeimų mirusius n oširdžiai dėkojame

Ambraziejų Šeima

Po laimingai pasisekusios 
operacijos iš ligoninės grįžo 
p Jubja Šukienė, dar nese 
niai atšvenntusi z5 vedybinio 
gyvenimo metais Mielajai Po 
niai linkime t umpu laiku vi- 
ai pasveikti

Šv. mišių tvarka Vila Želi 
noje Visų Šventųjų ir Vėlinių 
dienose tokia pat kaip visais 
sekmadieniais; 7 8, 9, 11 ir 
19 vai.

Laiškai: A Pupeliui, P Ši. 
moniui A Gudavičienei, D. 
Ruzgaitei. O Švitrai, J. Guda 
navičiui, S Benduraityte; M. 
Jurkoniui, S, Marcinkęvič ū 
tei, K Lunekiui, Al Grabaus 
kui, M Vildžiūtei įneš Pole- 
wacz. J Slie-oraičiui

«M L » REDAKCI OJE 
gauti LEIDINIAI.

LITUANUS Anglų kalba, ke 
turis kartus per metus išei
nąs žurnalas. Leidžia Infor
macinė Tarnyba Pavasarinis 
numeris,

Jame pasauliui pristatoma: 
Simanas Daukantas kaip mū
sų istorikas ir tautinio atgi 

mimo pionierius; 2. Apžvel
giama lietuvių kultūrinis vei 
das vokiečių .literatūroje; 3 
aprašoma nacių ideologija bei 
politika Pabaltijo kraštuose;
4. Supažindinama su V. My 
kolaičio Putino kūryba ir jo 
kūrybinėmis sąlygomis;5 Duo 
dama Romo Viesulo grafinių 
kūrinių reprodukcijų bei jo 
kūrybns įvertinimas.

LIETUVIŲ DIENOS, 1965 m. 
rugsėjo mėn numeris Štai 
jau 156 as lietuviškojo gyve 
nimo iliustracijų numeris! 
Gausu jame nuotraukų iš To 
route buvusio ateitininkų kon 
greso iš «Lietuvos Vyčių» sei 
mo Montreaiyje, Hamiltono 
lietuvių pasididžiavimas - pa 
rapija. jos jaunimo centras 
bei energingasis klebonas 
prel J. adarauskas, Mairo
nio liet mokyklas Brooklyne 
ir daug kitų,

SPAUDOS NAUJAGIMIS

SĄJUNGA—ALI\NÇA Bole 
tim de Divulgação Sócio-Cul
tural da Aliança l.ituana Bra 
sileira de Beneficiencia e As
sistência Social Outubro Spa 
lis, 1965, No. 1

Tai pirmasis keturių pusla
pių LSB Valdybos žinių biu
letenis Žada išeiti kas mėne
sį ir ne tik informuoti lietu
viškąją bendruomenę apie 
Valdybos darbus, bet duoti ir 
straipsnių mums svarbiais 
klausimais ir žinių iš lietuvių 
gyvenimo pasaulyje

Šitame numeryje: 1. Valdy 
bos įžanginis žodis kuriuo 
pristato savo leidinį ir jo tiks 
lūs. 2, Buvusio Sąjunges pir
mininko A Bagdono straips
nis «Vienybės keliu», Jis su
glaustai aprašo Brazilijos lie
tuvių bendruomenės išeitą ke 
lią ir ragina visus burtis vie 
ningan darban. 3. Pradedami 
spausdinti daugelio seniai lau 
kiami Sąjungos naujieji statu 
tai—įstatai. Gaila, kad tik por 
tu galų kalba. Juk yra ta kalba 
neskaitančių Gal vėliau duos 
ir lietuvišką vertimą? 4. II 
giausias straipsnis, pasirašy
tas «Valdybos»

«SVEIKI, GYVI». Paskutinia 
me puslapyje Valdybos narių, 
jų direktorių bei patarėjų są 
rašai ir trejetas pranešimų.

Paprastai naujagimis atneša 
džiaugsmo ne tik tėvams, bet 
ir visiems draugams bei gi
minėms. Ir mums labai nore 
tusi linksmai nuoširdžiai tą 
lietuvišką spaudos naujagimį 
pasveikinti ir juo pasidžiaug 
ti Bet kartais atsitinka, jog

LIETUVOS NACIONj 
MARTYNO MAŽVYDO BĮ

ATSKIRO NUMÜ

KAINA 75,00

BRAZILIJOS VYRIAUSYBĖ 
PASKELBĖ ATO INSTITUCIO 

NAL Nr. 2,

Spaliaus mėn 27 d, 11 vai. 
Respublikes Prezidentas pas
kelbė A to Institucional nr. » 
sulig kurio:

1. Panaikinamos visos poli
tinės partijos;

2 Prezidentas ir vice-prezi 
dentas renkami netiesioginiu 
balsavimu; _ -

3. Perreformuojami civilinis 
ir karo tribūnolai;

4 Neveikiant Parlamentui 
vyriausybė turi teisės leisti 
įstatymus, paskelbti karo sto
vį ir t. t

5. Įvairių konstitucijos pa
ragrafų pakeitimus.

naujagimis perveria net savo 
gimdytojų širdį aštriu skaus- 
mu, o jų draugai ir giminės 
bejėgiai, gali tik užuojautą 
pareikšti, ir apgailestauti Tai 
atsitinka tada, kai pastebima* 
jog vaikas gimė ^nenormalus, 
betsužalotas, sakykim, beabie 
jų rankų Sužalotas gimė tas 
lietuviškas spausdinėlis Jo su 
žalojimas tai paminėtas straips 
nis - «SVEIKI, GYVI!!!». Kaž 
kaip nesinori tikėti, kad jis 
galėtų būti šitos Valdybos dva 
sios kūdikis, žinant, kad joje 
yra tikrai šviesių žmonių Ir 
kai Valdyba pirmajame savo 
žodyje sakosi norį apjungti 
visus lietuvius, tai tuo antruo 
ju savo straipsniu, gali būti 
tikra, daug jų nuo savęs ats
tumia, Jau teko pattrti, ne iš 
vieno asmens, jog reakcija 
bus gana stipri Gaila, gaila,

»» * >Xi ♦ » »•

(pabaiga iš 4 pusi.)

kios Lietuvai dienos
Kęstutis turėjo gintis daž

niausiai tik savo jėgomis, Al
girdas ėjo jam talkon tik svar 
besniais atvejais, o kiti jo 
broliai, gyvenę rusų krašte, 
mažai kada padėdavo. Visa 
je atspirtis būdavo narsūs ž e 
maičiai ir aukštaičiai Su jais 
Kęstutis ne tik sulaikydavo 
priešo gaujas, bet ir pats nu
žygiuodavo į jų žemes; į Prū 
sus jis buvo nukeliavęs apie 
31 kartą, o į Padauguvį — 11 
kartų. Jo karių būdavo ma
žiau kaip kryžiuočių, bet jie 
savo priešus pralenkdavo nar 
sumu ir drąsa, kurios įkvėp 
davo jiems karingas ir vikrus 
Kęstutis Jis neleido kryžiuo
čiams nė per pėdą paslinkti 
giliau Į Lietuvą.

S. Sužiedėlis

LIETUVIAMS NUOLAIDĄ!
užsisakant gerus batus pas 

JONĄ PETRIKĄ
:jo paties batų krautuvėje. 

Rua B de Itapetininga, 262, 
4.0 and, sala 406, Tel, 35 8873
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