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Lietuvos Laisves Kovos Metai

PLAČIAJAME PASAULYJE
Ar baigsis karas Vietname?

JOHNSONAS SUSTABDO

Lapkričio 1 dieną JAV-bių 
prezidentas Johnsonas įsakė 
visoms savo karinėms pajė
goms sustabdy i Šiaurės Viet
namo bombardavimus iš lėk
tuvų, laivų, ir tolimos distan- 
eijos patrankų žemėje.

Tuo Johnsonas siekė trijų 
dalykų, būtent, išpildė są
lygą Šiaurės Vietnamo Vy
riausybės reikalaujamą tai
kome deryboms — sustabdyti 
visai bombardavimus; atsilie
pė į daugel kraštų, draugijų, 
sambūrių ir paskiių asmenų 
juos sustabdyti ir stipriai p a 
dėjo rinkiminėj pro 
pagandoj savo ir demokratų 
partijos kandidatui į prezideu 
tus, dabartiniam vicepreziden 
tui Hubert Humphrey. Mat, 
didelė dalis amerikiečių rei
kalauja greito Vietname karo 
pabaigimo. O to antrasis kan
didatas, Richard Nixon, nepa
žadėjo atvirai.

GALIMYBĖS SUDARYTI 
TAIKĄ

Kiek tai Jiš tikrųjų padės 
vicepr. Humphrey — sunku

Prezidentas Johnson ir jo atidarytasis istorijos ir technologijos muziejus.

jspėti. Juk rinkimai visai ar
timi; Klausimas, ar Viet- 
cong ir Šiaurės Vietnamas ne 
panaudos to laiko sustiprini
mui savo fronto naujais ka
rių daliniais ir amunicija? 
Juk jų kariai ir dabar daro 
puldinėjimus. Taigi, ar pati
kės amerikiečiai rinkikai, ne 
matydami tuo tarpu rezulta
tų, kad taika bus padaryta ir 
tuoj baigsis karas?

Tiesa, yra galimy
bių padaryti taiką. 
JAV-bių gyventojai vis la
biau reikalauja savo valdžios 
sudaryti taiką. Juk jau žuvo 
jų sūnų kare virš 29.000 ir 
daugybė yra invalidų ir su
žeistų. Karui reikia kasdien 
sudėti milijonus dolerių.

Ir Šiaurės Vietnamas taip 
pat nori taikos. Jis yra labai 
daug nukentėjęs žuvusiais 
kariais, civiliais ir turi didžiu 
lių materialinių nuostolių vi
same krašte dėl milžiniškų

BOMBARDAVIMUS. TA’KOS DERYBOS. ĮTAKA RINKIMAMS

bombardavimų.
Hanoi sutinka su Washing- 

tonu leisti patiems Pietų 
Vietnamo gyventojams ap
spręsti savo ateitį. Vyriausy
bės formą ir laikytis i954 m. 
Ženevos susitarimo, atitrau
kus kitoms valstybėms savo 
kar nes pajėgas iš viso Viet
namo.

BEVEIK NENUGALIMI 
SUNKUMAI

Tačiau yra beveik nenuga
limų sunkumų. Pirmas jų — 
tai Vietcong — Vietna
mo Išlaisvinimo Nacionahnis 
Frontas arba komunistų par
tija su savo par izanais Pie
tų Vietname. Mat, Johnsonas 
sutiko, kad taikos derybose 
galės dalyvauti ir Vietcong. 
O tam priešinasi Pietų Viet
namo Vyriausybė, nors ir su
tikusi pasiųsti savo atstovus 
taikos deryboms į Paryžių. 
Labai abejotina ar ji sutiks 
kada, jog ir komunistai daly" 
vautų Vyriausybėje ar bent 
būtų viešai pripažinta ir leis
ta politine partija.

Antra, iš pačių didžiųjų sun 
kenyb’ų yra Vietkongo siekis 
paimti valdžią Pietų 
Vietname taikingu ar karo 
keliu. Ir Siaurės Vietname Vy 
riausybės paskelbtų viena iš 
taikos sąlygų yra, kad «Pietų 
Vietnamo problemos būtų iš 
spręstos pačios liaudies be 
užsienio įsikišimo pagal Viet
namo išlaisvinimo Natonali- 
nio Fronto programą»... To
dėl amerikiečiams ar Pietų 
Vietnamo atstovams nesutin
kant prileisti to komunistų 
įsigalėjimo, Vietcong tęs ka
rą toliau.

Ir tai padaryti bus tuo leng 
viau, kadangi komunistinė 
Kinija — didžioji pagelbi- 
ninkė — yra pilnai už karą. 
Taip pat ir Sovi etų R u - 
sijai patinka nuleisti 
amerikiečiams kraują, silpnin 
ti jų karines pajėgas, laikyti 
jas pririštas tenai ir gauti 
amerikiečių naujausių ginklų 

karines paslaptis.
Trečioji iš svarbiau

sių sunkenybių — tai 
amerikiečių bai 
m ė užleisti Pietų 
Vietnamą ir visą Azi- 
j ą komunistams. Ir tą 
baimė yra labai pagrįs
ta. Juk praktiškai v i e 
n i n t ė 1 i s taikos dery 
bų pasisekimui kelias 
yra pripažinimas Vie - 
congui teisės dalyvauti 
P. Vietnamo Vyriausyoė- 
je ar bent būti viešai 
leista politine partija. 
Bet tada, pasTrauaus 
amerikiečiams iš krašto 
demokratai vieni patys 
neatsilaikytų prieš sti
priai remiamą, gerai or
ganizuotą komunistų vei 
klą. Pietų Vietnamas, tik
riausiai patektų, komunis 
tų visiškon valdžion.

Tada ir silpnos kaimy
ninės šalys, kaip Laos, 
Tailandija Siamas taptų 
komunistinės. Tuomet ap 
supta komunistinių kraš
tų indilja ir Pakistanas

nebepajėgtų atsilaikyti prieš 
ūkinį, politinį, socialinį ir mi- 
litarinį komunistų spaudimą... 
’r kristų.

Ir tai komunistams nebūtų 
sunku įvykdinti. Jau ir dabar 
Laosas vis labiau tampa ko
munistinis.

Gi Tailandijoje kariuomenė 
nuo 1966 metų turėjo 729 su 
sirėmimus su komunistiniais

Solistė Mezzosopranas Aldona STEMPUŽIENĖ

ŠIRDINGAI SVEIKINAME 
atvykusius pas mus, São Paulo lietuvius, koncertuoti 

JAV lietuvių garsius menininkus 
solistę ALDONĄ STEMPUŽIENĘ 

pianistą muziką DARD LAPINSKĄ 
ir dramos aktorių LEONĄ BARAUSKĄ

«Aušros» Choras
• Mūsų Lietuvos» Redakcija

Jų dainų, poezijos ir muzikes koncertas įvyks šį sekma 
dięnj lapkričio—novembro 10 d., 16 vai. Vila Zelinos GIM
NAZIJOS SALĖJE.

Bilietų į koncertą bus galima gauti ir prie įėjimo.
Tuoj po koncerto MENI SINKŲ PAGERBIMO KOKTELIS 

Jaunimo Namuose prie Vila Zelinos bažnyčios.

Jų koncerte išgirsime lietuviškos dainos ir kalbos grožį 
ir pergyvensime mūsų dainom išreikštą džiaugsmą ir skaus
mą. Mus žavės solistės Aldonos STEMP* ŽIEMĖS dainuojamos 
liaudies dainos iš senųjų laikų, kaip «Eglele aukštuole», «0? 
ką kalba linelis» (harmonizuotos D Lapinsko), kaip «Plaukia 
antelė», «liemenų raliavimas», harmonizuotos Jakubėno: ir 
dabartinių laikų, kaip Šimkaus užrašytoji švelnioji «Lopšinė» 
ar «Pamylėjau vakar».

Taip pat mūsų širdies ir dvasios meniškąsias stygas už
gaus mo erniųjų laikų liet, dainos, kaip muziko Kačanausko 
komponuota daina «Sielvartas», saikingai Dariaus LAPINSKO 
sukurtos dainos «Serenada» ir «La Baigoeuse - Besimaudanti- 

Girdėsime ir solo dainuojamas dal’s - arijas iš pašau 
linio vardo operų. Vienomis tų arijų išdainuojama didelė mei 
lė, pavz., arija «Se tu m’ami — Jei tu mane myli» (kompoz. 
Pergolesi) «O mio Fernando» iš Donizetti operos «La Favori
ta». Kitomis išdainuojamas gilus tragizmas kaip arija «O doni 
fatale» iš verdi operos «Don Carloe». Tose ar j >se girdėsime 
solistės Stempužienės malonų balsą visame pajėgume.

Dramos aktorius Leonas BARAUSKAS yra tiek kartų 
žavėjęs JAV ir Kanados lietuvių publiką teatruose, minėjimų 
ir koncertų salėse. Jis sužavės ir mus savo artistiniu skaity 
mu lietuvių literatų kūrybos rinktinės.

partizanais šiaurinėj© krašto 
dalyje. Buvo jų užmušta 330, 
paimti nelaisvėn 2.571 ir pasi 
davė apie 62.000 partizanų. 
Bet vistiek Šiaurės Tailandijo 
je veikią apie 3000 teroristų 
ir apie 1000 pietuose.

Taigi labai sunku pasaky
ti — ar baigsis karas Vietna
me. Jeigu ir bus prieita 
deryboms taikos, bet, 
atrodo, karas Vietname vis- 
tiek tęsis.
ĮIKMBSBII 
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Tur būt, išgirsime jo skaitomas ištraukas iš mūsų poe
to Kristijono Donelaičio veikalo «Metai», iš Jono Meko kny
gos «Vasaros naktys» ir Juliaus Kaupšo veikalo «Daktaras 
Kripštukas pragare*.

Taigi, tie dideli menininkai savo dainom, meliodijom ir 
meniškai skaitomu žodžiu tikrai sužavės mūsų dvasią. Atei- 
kim patys, ir su jaunimu, ir su svečiais gausiai į šį meniniu 
kų koncertą. Išgirdę patys aukštai įvertinsime!

Po koncerto Meninikų Pagerbimo koktelyje turėsime 
progos asmeniškai pažinti juos, pasikalbėti su jais, išgirsti 
jų įspūdžius iš šio meniško skrydžio į Pietų Amerikos lietu, 
vių kolonijas, iš Šiaurės Amerikos lietuvių Meno Pasiuntiny
bės pas Pietų Amerikos lietuvius šiais Jubiliejiniais Lietuvos 
Laisvės Meteis. Nepraleiskime tad progos asmeniškai pažin. 
ti gyvuosius mūsų menininkus!

Lietuvos nacionalinė
M.Mažvydo bibliotekai
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«VASARIO 16, LIETUVOS 
RESPUBLIKOS DIENA».

Marylando miesto lietuviai, 
esančio tarp Čikagos ir New 
Yorko, vadovaujami Baltimo- 
rės Lietuvių Tarybos, aplan
kė Lietuvos Ąžuolą Ma
rylando sostinėje, Anapolyje, 
rugpjūčio 25 dieną. Marylan
do gubernatorius Spiro T. Ag 
new, respublikonų kandida
tas j JAV viceprezidentus, 
davė leidimą po to vartoti 
Seimo salę valstijos rūmuose.

Ąžuolaitis buvo atgabentas 
iš Lietuvos j Ameriką 1936 
m. ir jau per 32 metus suspė
jo susilyginti su savo brolių 
Amerikos ąžuolų vainikais. 
'Tas ąžuolas atžymėjo įvykį, 
kuris išjudino platesnę lietu
vių Amerikoje veiklą lietuvių 
gerovei ir Lietuvos labui.

Mat, kai 1934 m. Marylan
do valstybės gubernatoriumi 
buvo išrinktas Harry W. Ni
ce, kuris buvo labai palan
kus lietuviams, tada tolaikinė 
Tarybos Valdyba, vadovau
jant advokatui Vincui F. Lau
kaičiui senate pravedė tokią 
«Senate Joint Rosoliuton». 
Kasmet Lietuvos nepriklauso
mybės diena, Vasario 16, bus 
Marylande legaliu šventadie
niu; šalia Amerikos ir Mary
lando vėliavų, būtų iškelta ir 

Lietuvos vėliavų, būtų iškelta 
ir Lietuvos vėliava. Guberna
torius Harry W. Nice pasira
šė tą rezoliuciją. Ir taip daro 
iki šiolei. Ir Baltimorės mies
tas taipgi skelbia tą dieną 
šventadieniu ir kitų valstijų 
bei miestų lietuviai Ameriko
je gauna gubernatorių ir me
rų prefektų proklamacijas.
I! ■—■II 
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LOS ANGELES, CALIFORNIA 
ŠVENTINAMA SKAUTŲ 

STOVYKLA

Los Angeles lietuviai skau
tai įsigijo San Berna do kal
nuose erdvią stovyklavietę^ 
Rugpjūčio vidury ta stovykla
vietė buvo iškilmingai pa
šventinta.

Taip pat netoli tos vietos 
Los Angeles ateitininkai rug
pjūčio mėnesyje turėjo savo 
stovyklą.

Los Angeles lietuviai turi 
irgi partizano Juozo Dauman
to vardo Šiaulių kuopą ir da
lyvauja Kalifornijos lietuvių 
filatelistų (pašto ženklų rin
kėjų) draugijoje. Nesenai įkur 
tas ir Medžiotojų — žvejų 
klubas.

(Dr.)

JUOZAS STEMPUŽIS, solis
tės Allonos Stempužienės vy 
ras, yra «Tėvynės Garsų» ir 
Baltijos Aidų» radijo progra-

MT’SU i 1ETUVA
mų vedėjas Clevelande. Jis 
Ohio gubernatoriui j. Rhodes 
rekomendavus, prezidento L. 
B Johnsouo buvo paskirtas 
j Cuyahogos 22 distrikto nau
jokų ėmimo komisiją.
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VOKIETIJA
VASARIO 16 GIMNAZIJO

JE buvo paminėtas 194) m. 
sukilimas, kurio dėka 
vokiečių — sovietų karo die
nomis buvo paskelbtas Lietu
vos Nepriklausomybės atsta
tymas ir sudaryta laikinoji 
Vyriausybė. Šias pastangas 
užgniaužė Vokietijos naciai, 
Paskaitą apie tai skaitė dr. 
J, Grinius, o meninę progra
mą atliko gimnazijos moki
niai ir choras."

Du profesoriai ir 9 studen
tai indogermanistikos Bemina 
ro Frankfurto universiteto da 
lyvavo tos gimnazijos lietu
vių kalbos pamokose ir ban
dė su mokiniais kalbėti lietu
viškai. Vienas profesorių skai

ALEKSAS KALINAUSKAS
Advokatas

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

Rezidencija:
R. Joaquim Piza, 204 

Tel. 31-2548 

JONAS JAKUTIS 
' ■ . i • , t

RUA COSTA BARROS, 352

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

tų, indų bei darbo įrankių.
Lietuviai pirkim pas lietuvius l

tė paskaitą vyresnių klasių 
mokiniams apie lietuvių kal
bos didelę reikšmę lyginamo
sios kalbotyros mokslui.

Iš gimnazijos VIII klasės 
mokinys si. Petras Veršelis, 
Vytauto Didžiojo skautų drau 
govės vadovas ir šiaip veik
lus skautų organizatorius Vo
kietijoje, galėjo nuvykti į V 
Tautinę Skautų Stovyklą JAV 
bėse Dr. Rako miškuose. Jo 
kelionės išlaidas finansavo 
Klevelando skautų ilgametis 
vadovas sk. Vincas Kizlaitis.
II—H 
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AUSTRALIJA
MELBOURNE MOTERŲ DIE 

NOS 18—19. V. buvo pradė
tos moterų seklyčios pašven
tinimu Lietuvių namuose. Bu
vo atidaryta dailės ir rank
darbių paroda. Sekančią die
ną buvo surengtas koncer
tas, kurio programą išpildė 
moterys — Geolongo choras, 
E. Šeikienės organizuotas 
melbourniečių oktetas, H.

Raštinė:
. 15 de Novembro, 244 

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

_______ 1968 m lapkričio 8 į 

Statkuvienės sudaryta mote
rų tautinių šokių grupė, pa
šokusi 4 tautinius šokius. Bu
vo ir literačių pasirodymas. '

ADELAIDĖS TEATRAS«VaI 
DYLA» su Antano Rūko ko
medijos «Bubulis ir Dundu
lis» spektakliu, režisuotu J- 
Neverausko, aplankė už 800 
km. esančios Adelaidės lie
tuvius.

BELGIJA
BELGIJOJE IR OLANDIJO

JE gyvenantieji lietuviai, lat
viai ir estai šiomis dienomis 
bendrai paminėjo Baltijos 
kraštų nepriklausomybės at
kūrimo 50 metų sukaktį. Ta 
proga buvo atlaikytos pamal
dos katalikų ir protestantų 
bažnyčiose ir surengta minė
jimo akademija, kurioje kal
bėjo latvių katalikų vysku- 9 
pas Sloskans, lietuvių atsto
vas pulkininkas Landskorons 
kis ir kiti įvairių tautų atsto
vai. Meninėje programoje es
tų choras sugiedojo visų tri
jų Baltijos tautų himnus ir 
išpildė kitas įvairias liaudies 
dainas. Lietuvi is programoje 
atstovavo solistė Spies-Gailiū- 
tė. Minėjimo dalyviai padėjo 
vainikus prie Belgijos neži
nomojo kareivio kapo. Bal- 
tiečių iškilmes plačiai apra
šė Belgijos spauda, kurių 
tarpe ir vienas didžiausių 
dienraščių «La Libre Belgi
que».

Kontra - Žvalgyba Lietuvoje
JONO BUDRIO ATSIMINIMAI

(tęsinys)

Jau apie mėnuo laiko, kaip 
jam duodami rusų kalba rank 
raščiai kokių straipsnių—atsi
šaukimų į kareivius. Juos jis 

z turi išvereti į taisyklingą lie
tuvių kalbą. Atlikęs tai, priva 
lo grąžinti vertimą su origina 
lu tam pačiam asmeniui. Su
sitikimai būna karią savaitė
je, vėlai vakare, mažoje aikš 
tėję ties Įgulos bažnyčia.

Mūsų jaunuoliui komunistų 
įsakyta neiti į susitikimo vie
tą tiesiai, o apėjus porą kvar 
talų apsidairyti, ar jis nėra 
sekamas. Tos atsargumo prie
monės ir atiduodami jo ran
ka rašyti vertimai įvarė jam 
baimės ir privertė pagalvoti 
kas tai per darbas ir kieno 
naudai jis tai atlieka? Jis su
prato savo klaidą ir atėjo pa 
sisakyti.

Jaunuolis surąšė viską, ką 
žinojo. Davė daug adresų. At
likęs «išpažintį» ir Čėplos pa 
drąsintas, jis pažadėjo visiš
kai kooperuoti. Ir, iš tikro, 

dirbo su dideliu uolumu ir 
sumanumu. Nuo to laiko visi 
jam duodami rankraščiai bu
vo fotografuojami. Kontražval 
gyba pradėjo savo akciją.

Kontražvalgyba viduje darė 
savo: žinių rinkimo sekcija 
ieškojo iš praeities esamuose 
rankraščiuose panašumų au
toriui išaiškinti. Išorinio seki
mo sekcija pasiuntė į aikštę 
ties Įgulos bažnyčia pora «gir 
tuoklių» ir «įsimylėjusių pore 
lių» ir kitų geriausių savo se 
kliu įjungė stebėjimui...

Toks sekimas ir iš vidaus 
ano jaunuolio pagalba aiški
nimas tęsėsi per ilgus ketu. 
rius mėnesius, Nors tai buvo 
per ilga, bet dalykas baigėsi 
gerai: spaustuvė ir redakto
rius Rosenfeldas buvo likvi
duoti.

CENTRO KONTRAŽVALGY-
BOS IŠTAIGOJ

Užbaigęs tą bylą, V. Čėpla 
atsisveikino ir liepos gale pa

liko tarnybą, kad galėtų tęs
ti mokslą.

Mykolas Lipčius pavedė 
man centro kontržvalgybos 
tarnybą ir pristatė mane vy
riausio štabo viršininkui ge
nerolui Katchė ir jo padėjė
jams, pulkininkui leitenantui 
K. Žukui ir majorui Griciui. 
Taip pat supažindino su ki
tais štabo pareigūnais.

Nuo to laiko aš turėjau du 
kartu savaitėje eiti pas vyr. 
štabo viršininko antrą padė
jėją majorą Gricių su raportu 
apie politinę padėtį ir įvykius 
krašte. Esant reikalui, kokiai 
specialiai bylai ar įvykiui nu
šviesti šaukdavo ir generolą 
Katchė, krašto apsaugos mi
nistras arba ir kariuomenės 
vadas.

įstaiga buvo didelė — apie 
300 žmonių, padalinta centre 
į 16 sekcijų. Kiekvienoje sek
cijoje — vedėjas, bataliono 
ar kuopos vado teisėmis, ir 
11 punktų arba rajonų iš 2 
apskričių provincijoje su vir
šininkais bataliono vado tei
sėmis.

Vėl teko pradėti nuo susi
pažinimo su žmonėmis ir po
grindžiu. Nors Lietuva ir ma

ža, tačiau kiekvieną dieną ir 
kiekvieną valandą atsirasda
vo naujų ir naujų galvosū
kių. Nors fiziškai ir pavargs
ti nepakankamai miegojęs, 
nereguliariai valgęs, bet dar
bas patraukia, paglemžia ir 
duoda energijos.

Kiekvienas laimėjimas buvo 
ne tik tos «bylos» likvidavi
mas, ne tik voties Lietuvos 
kūne išpiovimas. Reikšmė bu 
vo daug platesnė; tai perspė 
jimas kitiems. įstaiga gauna 
pasitikėjimą gerų piliečių aky 
se, susiranda daugiau infor
matorių iš nusivylusių pra
gaištingu darbu arba išsigan
dusių savo darbo pasekmių, 
įstaigos štabas didžiuojasi pa
sisekimu, pasitempia ir spar
čiau dirbą.

Kad turėti kuo daugiau vi
suose sluogsniuose pažinčių 
ir slaptų agentų — informa
torių, sumažinau gerokai ra
jonų raštinės darbus. Prane
šiau piliečių apsaugos depar
tamento direktoriui, kad mes 
atsisakome teikti žinias apie 
revolverių ir šautuvo leidimo 
prašančius ir tą šaką palie
kame administracijai. Be to, 
kasdieninę rutiną pavedžiau 
savo padėjėjui, o pats visą 

dėmesį nukreipiau į agen' 
turą.

įsitaisiau mieste kelis slap
tus butus pasimatymams su 
agentais sutartomis dienomis 
ir valandomis. įsitaisiau visai 
naujus, norėdamas būti ti
kras, kad tie butai dar nie
kam nežinomi ir nesekami- 
Greitu laiku susilaukiau vi
sai gerų rezultatų.

PULKININKAS ORŽE- 
CHOvSKIS

Tuo pačiu laiku kuo n© 
pirmą ir skubią operaciją pa
dariau ir savo tarnyboje 
Mat. tarp mano žinioje esan 
čių padalinių buvo tremtinių 
skyrius su 12 — 15 žmonių 
centre. Obelių stotyje dar 
buvo .«karantinas» su keliais 
tarnautojais ir viršininku ka
ro valdininku Pilkausku-. Tų 
abiejų skyrių vedėju buvo 
pulkininkas Oržechovskis, ru 
sas. Tremtinių skyriaus užda
vinys buvo ištirti visus grįž
tančius 15 Sovietų Sąjungos 
repatriantus. Jų anksčiau at
vykdavo šimtais, o 1921 m. 
viduryje jau tik po kelias de
šimtis per mėnesį, su maža 
išimtimi žydų tautybės.

(B. d.)
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Ar pasaulis Žino apie sovietinius 
vandalus?
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Ar nereiktu mums vėl daraktorių?
Lietuvoje caristinės Rusijos okupacijos metais ir liet, 

spaudos draudimo laikais «daraktoriais» buvo vadinami slap
tų mokyklų mokytojai, direktoriai. Jie mokė vaikus grupė
mis ūkininkų ar miestiečių namuose, kuriuose ir patys gy
vendavo, jei būdavo atkviečiami iš toliau.

Apsigynimui nuo policijos jie mokymo vietas kartas nuo 
karto keisdavo. Atlyginimu jiems buvę fišlaikymas ir maži 
primokėjimai iš tėvų pusės. Kartais patys daraktoriai nemo
kėdavo rašyti, bet užtat išmokydavo skaityti, kad galėtų mels 
tis iš maldaknygės ir skaityti iš Rytprūsių gabenamas lietu 
viškas knygas. Dažnai daraktoriais būdavo vietos davatkos» 
tai yra, pamaldžios, nevedusios moterys. Jos, be to, paruošda 
vo vaikus ir pirmajai Komunijai.

Rajonuose, kur nebūdavo lietuviškų slaptų mokyklų, len 
kuojantieji kunigai ir jų daraktoriai panašiom mokyklom 
smarkiai lenkino lietuvius, Panašiai atsitinka ir čia, pas mug 
Brazilijoje su lietuviais! tik dar blogiau, nes aplinkui mūsų 
jaunoji karta girdi vis svetimą kalbą ir mokyklose viskas 
mokoma portugalų kalba.

Tad šiuo metu aktualus reikalas, galima sakyti, DEGAN
TIS REIKALAS YRA SULAIKYMAS EPIDEMINIO JAUNO
SIOS KARTOS NUTAUTĖJIMO masiniu mokymu lietuvių kai 
bos, panaudojant mokymui nespecialistus, paprastus asmenis 
— daraktorius, močiutes bei tėvelius.

DARAKTORIAI PAS MUS

Naujai atsikūrusios Brazilijos Lietuvių Bendruomenės 
organų gal pagrindinė ir misijinė būtų pareiga su
stabdyti nutautėjimą, panaudojant visas priemo
nes, o ypač daraktorius. Mat, Lietuvių Vargo ar 
Šeštadienio mokyklų labai maža, o kai kur jos jau smarkiai 
pavėluota priemonė. x

Pirmasis lietuviškai mokinąs asmuo turėtų būti močiu 
tės. Tai įamžinta Zikaro skulptūroje, kurioje prie ratelio sė
dinti verpianti močiutė moko vaikutį iš elementoriaus, o 
greta jų šuniukas, saugojąs juos nuo rusų žandaro pasirody. 
mo. Taip ir dabar močiutės prie stalo, prie krosnelės ir vi
sur, kur bendrauja su vaikučiais, tekalbina juos nuo pat kū
dikystės, temoko juos lietuviškai kalbėti, skaityti, dainuoti, 
melstis...^

O kai vaikai kiek paaugėję pradeda vis labiau ieškoti 
draugų gatvėje, tektų pavesti juos daraktoriams. Be abejo, 
šeštadienio mokyklos turės pasilikti. Jos tautinės kultūros 
ugdyme liks visada pranašesnės. Be to, jos aptarnaus įvai
raus amžiaus ir aplinkos mokinius. Tačiau masiniam lietuvy
bės išlaikymui jos mažiau veiksmingos. Juk išbarstytai gyve
nančioms lietuvių šeimoms jos sunkiai pasiekiamos ar suriš
tos su ilgesnėm kelionėm, išlaidom, laiko gaišinimu palydo 
vam ar nepatogiu lankymo laiku.

Lietuviški vaikų darželiai, mokinių grupelės namuose 
su daraktoriais tų sunkumų ir kliūčių nebeturėtų. Virš 120 
metų caristinės Rusijos ir lenkinimo laikais daraktorių ir 
motulių dėka tauta lietuvybę išlaikė, sužadino dau 
gelyje gyvą tautinę sąmonę ir buvo prisikėlusi nepriklauso 
mos Lietuvos gyvenimui. Mes gi išeivijoje esanti tautos da
lis gyvename, palyginti, daug lengvesnėse sąlygose ir galime 
steigti ne slaptas, bet viešas daraktorių mokyklėles!

Daraktorių mokyklėlės turėtų būti vienas iš svar
biausių rūpesčių Brazilijos Lietuvių Bendruomenės 
ar jos sudarytų komisijų. Jos turėtų padėti steigiant moky
klėles, numatyti rajonus, susitarti su mokinių tėvais, dėl vie
tos, laiko surasti, paruošti kiek ir informuoti daraktorius ir 
t. t. Tad visi, kam dar rūpi lietuvybė, pagal išgales į darbą!

Zenonas Bačelis.

Didelių keturių tomų vei
kalo «Mūsų Lietuva" autorius 
Bronius Kviklys birželio 10 
dienos «Draugo» dienraščio 
laidoje patiekia svarų straips
nį «Kultūros paminklų naiki
nimas pavergtoje Lietuvoje».

«Per eilę šimtmečių — ra
šo autorius — lietuvių tauta 
sukūrė daugybę kultūros pa
minklų — šimtus bažnyčių, 
koplyčių, puošnių rūmų. Ka
pinėse atsirado aukštos meni
nės vertės paminklų, pakelė
se bei pne upelių ar sodybų 
kiemuose išaugo lietuviško 
stiliaus kryžiai, parymo Rū
pintojėliai, šv. Jonai ir kiti 
paudies kūriniai.

Ir štai — rašo, toliau Bro
nius Kviklys — jau cariniai 
žandarai griovė Lietuvos baž
nyčias, kurias lietuviai savo 
krauju gynė, kaip Kražiai, 
Kęstaičiai, Žemaitkiemis, Ty. 
tuvėnai ir kt. Bet niekad ne
buvo tiek daug kultūros pa
minklų sunaikinta kaip da
bartinės okupacijos metu. Be
veik visos koplyčios nustojo 
egzistavusios ar buvo nugriau 
tos. Šimtai bažnyčių uždary
ta ar neleidžiant remontuoti 
ir kaip "pavojingos praeivių 
gyvybei» nugriautos.

Beveik visi nepriklaucomy- 
bės laikų paminklai nugriau
ti, jų medžiaga ir statulos su
naikintos. Net tokio didelio 
lietuvių tautinio atgimimo ve
terano kaip vysk. Motiejaus 
Valančiaus paminklas Var
niuose nugriautas. Skaudaus 
likimo susilaukė visa eilė me 
dinių bažnyčių, taip būdingų 
ir taip besiderinančių su Lie
tuvos gamtovaizdžiais. Nepa. 
gailėta ir lietuviškojo-Panteo
no — senosios Vilniaus kate
dros, turinčios 500—600 metų 
tradicijas. Vilniuje ir kitur 
nyksta visa eilė garsių baž
nyčių, apleistų, netaisomų.

Nugriauti ir kai kurie Di
džiosios Lietuvos Kunigaikš
tijos laikų paminklai kaip 
senas vienuolynas Skapišky
je ir kiti. Iš pakelių išverčia
mi kryžiai, Rūpintojėliai, kop 
lytėlės. Ir senosios kaimų ka
pinaitės daug kur sunaikin-

/

Paskirtas Naujas Brazilijos Primas

Popiežius Paulius VI spalių 
31 d. paskyrė vyskupą Dom 
Eugenio Araujo Salles, dioee- 
zés Salvador arkivyskupu ir 
visos Brazilijos primu. Jis 
buvo šios arkivyskupijos apaš 
tališkuoju administratoriumi 
nuo 1964 m., kai jos arkivys
kupas kardinolas Augusto Ai
varo da Silva sunkiai apsir
go o vėliau ir mirė (š. m. 
rugpjūčio 14 d.)

Visa Bahia džiaugsmingai 
priėmė šį paskyrimą ir svei
kino arkivyskupą. Jis buvo 
neseniai dalyvavęs Lotynų 
Amerikos Vyskupų Generali
nėje Konferencijoje Modeli
ne. Ten jis skaitė referatą 
«Lotynų Amerikos Bažnyčia 
ir žmogiškoji pažanga». Jame 

os ar išartos kaip ir nemaža 
didesnių parapijinių kapinių.

Ach — '/bu skausmu paste
bi.autorius — kiek daug kul
tūros paminklų sunaikinta da 
bartinėje Lietuvoje.

Ar tai nepanašu į laukinių 
vandalų elgesį, atvykusių se- 
novės laikais į kultūringąją 
Romos imperiją. Tie vandalai 
griovė meno paminklus ir 
pastatus, į bažnyčias suvesda 
vo savo arklius, persekioda
vo, kankindavo krikščionis, 
vertė juos ir jų vaikus griež 
čiausiomis priemonėmis vėl 
tapti pagonimis.

Tokspat vandališkas yra so 
vietinių komunistų elgesys. 
XX-me amžiuje. Jie tikintie
siems Lietuvoje iš taip bran
gių šventovių, bažnyčių pada
ro sandėlius (kartais altorių 
vieton Budėdami išeinamųjų 
klozetus!, šokių sales, ateisti 
nius muziejus, galerijas.

Nors skelbiama viešai reli
gijos ir kulto arba pamaldų 
lankymas yra įmanomas tik 
senesnio amžiaus žmonėms ir 
praradę ar neturi ko daugiau 
prarasti. Gi jaunimas iki 18 
m. negali Lietuvoj lankyti pa 
maldų bažnyčioje ir neleidžia 
ma vaikus mokyti religijos.

Katalikams neleidžiama tu
rėti savo spaudos, pasinaudo
ti radiju, televizija ar gyvu 
žodžiu skelbti tikėjimą, išski
riant bažnyčioj sakomus kon
troliuotus pamokslus.

Gi jiems ir jų vaikams be
dievybę visaip bruka 24 000 
valstybės apmokamų propa
gandistų mokyklose, teatruo
se, viešose salėse, fabrikuo
se, radijo ir televizijos pro
gramose, neskaitant kitų tar
nautojų ir pareigūnų būtinai 
privalomos atiduoti duokles 
bedievybės skleidimui.

Mūsų pareiga yra užstoti 
juos. Mes turime informuoti 
apie save gyvenančius kita
taučius ir pasaulio viešąją 
opiniją apie tai be’ sukelti 
ją prieš tokį sovietišką vanda 
lizmą. Ji apie tai mažai žino 
ir jai visaip trukdo žinoti.

tvirtino, kad Bažnyčios da
bartinė misija yra «sutrauky
ti mizerijos vergovės pan
čius, kuri slegia Lotynų Ame 
rlką». e

Taip pat jis palaikė nuo
monę, jog Bažnyčia privalo 
greit transformuotis, pasikeis 
ti, kad galėtų žengti kartu 
su fantastiško greičio moder
nių įvykių ritmu.

Toje vyskupų konferencijo
je naujasis Bahia arkivysku 
pas dalyvavo paruošime sche 
mos apie Lotynų Amerikos 
žmogaus progresą. Ją išdės
tydamas vyskupams, baigė 
gindamas būtinumą žemės re
formos kai kuriuose mūsų 
žemyno kraštuose.

1968 m lapkričio 8

Lietuvis išrado nauja 

tapybos būda

Liepsnos tapyba yra nau
jausias deginamosios techni
kos vaizdinio meno šaka, ku
ri gimė 1962 m. Čikagoj. Jos 
autorius yra Mikalojus Iva
nauskas, berods, kurį laiką 
gyvenęs čia, Brazilijoje.

Liepsnos tapybos kūrybos 
procesas atliekamas ant me
džiagos paviršiaus — kuris 
svilinamas, deginamas, apde
ginamas — tiesioginiu lieps
nos deginimu, vartojant degi
namąsias dujas, skysčius, leng 
vai lydinamųjų metalų skys
čius ir įkaitintus iki raudonu
mo metalo "gabalus ar kitus 
kaitinamuosius įrankius.

Ieškant naujų faktūros bei 
tekstūros efektų, autorius pri 
taikė dar visą eilę deginimo 
būdų, vartodamas įvairiausias 
priemones, kaip chemikalus, 
smėlį, žvyrą, akmenis stiklą, 
geležies trupinius ir kt. Mika
lojus Ivanauskas yra suren
gęs keletą Liepsnos Tapybos 
Dailės parodų. Paskutinė įvy
ko rugpjūčio 24 — rugsėjo 2 
dienomis Theodore Roosevelt 
School gimnazijoj, Čikagoj.

LIAUDIES INSTRUMENTISTŲ 
ORKESTRAS

Montrealy, Kanadoje įsigi
jo naujai 8 kankles, 5 birby. 
nes, 5 lumzdelius ir 2 skudu
čių komplektus. Juos padarė 
Z. Lapinas. Šis orkestras pui
kiai pasirodė mokinių Kon
grese Woodbrige Ontario pro 
vincijoje.
Il—ll

300 S. PAULO KUNIGŲ 
LAIŠKAS TIKINTIESIEMS

Šeštadienį, spalių 26 d., apie 
300 kunigų paskelbė atvirą 
laišką São Paulo arkivysku
pijos tikintiesiems. Jame tie 
kunigai pareiškia;

— savo solidarumą su S- 
Paulo arkivyskupu kardinolu 
Rossi už jo apaštališką pasik. 
priešinimą Filosofijos ir Teo
logijos Instituto vyresniajam 
pasisakiusiam prieš popie
žiaus Pauliaus VI encikliką 
«Humanae Vitae» apie artifi- 
cialiai neleistiną gimdymų 
kontrolę.

— protestuoja prieš kai ku 
rių vienuolijų provincijolus, 
viešai užstojusius aną Insti
tuto vyresnįjį ir

— reiškia pasitikėjimą da
bartinei Brazilijos Vyriausy
bei, kuri neša sunkią atsako 
mybę už šalies valdymą. Su 
jos laikysena kartais galima 
nesutikti, bet negalima abe
joti jos teisėtumu.

Tegu Dievas išlaiko harmo
niją tarp dvasinės ir žemiš
kos valdžios brazilų ramybei, 
krašto gerovei ir žmoniškam 
žemiausių sluogsnių pakėli
mui.
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IŠVYKO URUGVAJUN

Praeito mėnesio gale išvy
ko atgal j Urugvajų Llūda 
Miniauskienė. Ji buvo atvy
kus į savo dukters Alicijos 
Miniauskaitės vestuves. Pabu 
vojus keletą mėnesių pas sa
vo švogerius Rimšus ir aplan 
kiusi daug savo pažįstamų 
S. Paulo lietuvių grįžo atgal, 
veždamosi įvairių dovanų ir 
sveikinimų Montevideo lietu
viams.

Išvyko atgal į Montevideo 
ir Milda Muralytė Vėžienė. 
Ji čia buvo atvykusi aplanky 
ti savo tėvų. Jos vyras Eduar 
das Vėžys turėjo staiga anks 
Čiau grįžti atgal, nes susirgo 
stipriai jo tėvelis (vėliau jis 
mirė).

MIRĖ

Spalių 30 dieną Utingoje 
mirė Anastazija Davolis. Ji 
palaidota Camilopolis kapuo
se. Ji buvo kilusi iš Kamajų 
miestelio. Rokiškio apskrities. 
Mirė sulaukus vos 58 metų 
amžiaus. Mirusios dviem duk
terim, artimiesiem ir giminėm 
reiškiame užuojautą!

iii&sscaO
l.

KONCERTO BILIETŲ PLA
TINIMAS vyko gana sklan
džiai. Kai kurie patys atėjo 
pas Koncerto Rengimo Komi
sijos narius ir kitus platinto
jus pasiimti jų, kitiems pasiū
las tuoj įsigijo (dauguma po 
10 ne r.), kiti tuo momentu 
dar nebuvo galutinai tikri dėl 
savo atėjimo. Dar kiti tą sek
madienį ;tūri išvykti kitur. 
Bet ir jų ne vienas parėmė 
koncertą savo auka. Tarp jų 
yra PETfíAS RIMŠA, paauko
jęs koncertui 160 ncr.

BUS TAIKOS IR TAUTŲ 
SUSIBROLIAVIMO MIŠIOS

Mūsų arkivyskupas kardino 
las Agnelo Rossi, turėjo pa

DR; ANT ONIO SIAULYS
C. R. M. 10.647

Cirurgião da Santa Casa de São Paulo 
Medico da Cruzada Pro-Infancia

. Especialista em Obstetrícia pela Maternidade de S. Paulo 
Clinica de Adultos e Crianças — Moléstias de Senhoras 

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

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

Atende-se com hora marcada

DR JONAS NICIPORCIUKAS
Cirurgião Dentista 

p/ Universidade de São Paulo 
RAIOS X

Consultorioi Rua Capl Pacheco Chaves,‘1206,
VHa Fradeate,. TeL 63-5352

sitarimą su įvairių tautinių 
bendruomenių kapelionais. Ja 
me nutarė suruošti pirmą Ad 
vento sekmadienį Taikos ir 
Tautų susibroliavimo Mišias. 
Per jas atskirų tautų atsto
vai nuneš prie altoriaus per 
aukojimą toms tautoms cha
rakteringas dovanas ir šiaip 
turės pasirodyti progos Vi
sus tautiečius kviečiame joms 
ruoštis.
inm—iB 
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Spaliaus 31 d. mirė Povilas 
Švenciskas, 53 metų amžiaus, 
gyvenęs Parque São Lucas, 
kilęs iš Skapiškio, Rokiškio 
apskrities. Nuliūdime paliko 
žmoną Aleksandrą, dvi dukte
ris, sūnų, žentus.

Už Povilą Dirsę šv. mišios 
egzekvijos bus 9 d. lapkričio, 
7 vai. Vila Zelinoje.

LIET. KAT. BENDRUOME
NES CHORAS tradicinę šv. 
Cecilijos šventę švęs 24 die
na lapkričio.

General Motors yra pakvie 
tęs Liet. Kat. Bendruomenės 
chorą savo kluban São Caeta
no do Sul, 1 d. gruodžio kon
certuoti ir tautinių šokių gru 
pę šokti lietuviškus šokius. 
Po programos bus vaišės. Se
kantis išvažiavimas yra numa 
tytas į S. José dos Campos.

PIKNIKAS

Tautiečiams pageidaujant, 
Šv. Juozapo Vyrų Brolija ren 
gia dar vieną — ir paskutinį 
— šių metų pikniką 24 d. lap 
kričio 1968 m.

Autobusai Danúbio Azul 
išeis išeis iš Casa Verde, Vi
la Prudente, Moocaį Rua Li-

-PADĖKA
Nuoširdžiai dėkoju už lietuvišką vaišingumą Am- 

brozevičių, Mošinskių, Valavičių, Idikų šeimoms, EI. Pa- 
vilonienei, kurie savo namuose man suruošė priėmimus 
r-aulinai ir Jonui Rimšams už suruošimą iškilmingų ves 
tuvių mano dukrelei Alisei.

Išvykdama iš S. Paulo į Montevideo grįžta su gra
žiausiais įspūdžiais.

Visiems dėkinga
Liudvika Miniauskienė

tuania 67 ir Vila Ze liną. Bilie 
tai gaunami pas Brolijos na
rius Šokiams gros lietuviška 
tipiška muzika.
p—bu 
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VĖL NEĮVYKO TEISMAS

Spalio 31 d. turėjo būti 
teismo posėdis dėl V. Kudir 
kos vardo rūmų Mookoje. Ta
čiau i posėdį neatvyko teisė
jas. Teismas todėl neįvyko. 
Būtų gera, jei besiginčijan
čios šalys susitarę susitaikin
tų. Yra juk iš abiejų pusių 
geros valios ženklų.
Ilin—» 
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ATSIIMKIT DOVANAS!

Antanas Juodzevičius par
vežė iš Lietuvos dovanų p. 
KOSTUI ČIŽIKUI. Prašomas 
ateiti ir atsiimti Rua Pascoal 
de Morreira, 31 Mooca.

Pažįstantieji p. Čižiką ma
lonėkit jam pranešti. Ačiū! 

n—ii iiUKHii

MŪSŲ MALONŪS SVEIKI
NIMAI SUKAKTUVININKAMS 
kurie šiomis dienomis šven
čia savo gimtadienius; lapkri
čio 8 d. Kazimieras Musnic- 
kas, Jonas Bagdžius, lapkri
čio 10 Sandra Galdis, p. Tu- 

LIETUVIS CHIRURGAS DENTISTAS
DR. ALBINAS J. BENDŽIUS

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

Consultorio: Rua 12 de Outubro, 63, 1.o Andar, Sala 108, 
(įėjimas iš Loja Ducal). Priima nuo 15 iki 19 vai.

Dr. Victor Pedro Saulytis
Cirurgião dentista pela Universidade S. Paulo 

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

Alta rotação.
Endodontia e ortodontia movei (ortopedia), 

Taisomi kanalai ir kreivi dantys.
Rua França Carvalho, 121, Moóca, 

Arti Dr. Vinco Kudirkos mokyklos rūmų.
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LIETUVĖ ADVOKATĖ

IRENA GRITÊNAS—SPINA praneša savo tautiečiams, 
I kad ji priima klientus savo raštinėje, esančioje Largo 
| 7 de Setembro, 52 69 andar, sala 607 (priešais Forum), 

nuo 16 iki 18 vai.
Taip pat ji kviečia įsirašyti į steigiamą juridinę or

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

mėn enė, lapkričio Nida Ma’ 
rija Paleckytė, lapkričio 12 
Vladas Jurgutis, Simonas Kuz 
mickas, Vincas Bilevičius, Ro 
sa Artini Petraitienė; 13 d. 
Jonas Lukoševičius; 14 d. Al. 
AduliS, Vida Idikaitė; 15 d. 
Adelė Žarkauskienė, p. .Zalu- 
ba ir Alberto Burago vedybi
nė sukaktis; 16 d. Antanas 
Ralickas.
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TARYBOS SUSIRINKIMAS

Pranešu, kad lapkričio 22 
d. 20 vai., Vinco Kudirkos rū
muose, rua Lituania, 67, Mo
oca,. yra šaukiamas Brazilijos 
Lietuvių Bendruomenės Tary
bos susirinkimas. Jame kun. 
P. Daugintis plačiai painfor
muos apie III PLB-nės Seimo 
darbus. Visą tarybą ir suinte
resuotus B-nės narius kvie
čiu dalyvauti

Kun. Juozas Šeškevičius 
Tarybos pirmininkas.

lisEBUŪ

Artinasi šie metai prie ga
lo. Mieli Skaitytojai, malonė
kite paskubėti atsilyginti už 
šiuos 1968 metus ir pratęski’ 
te sekantiems metams. Kas 
tai nepadarys iki Naujų Me
tų, po to jau reikėti mažiau
siai 12 naujų kruzeirų.

Laikraščio Administracija

LANKYMAS NAMŲ

Jau aplankyta visa virtinė 
lietuviškų kolonijų, pašventin 
ti namai ir įteiktos Kfičioms 
plotkelės. Paskutiniu laikotar
piu aplankyta Casa Verde, 
Parque das Nações, Utinga, 
Camilopolis, Vila Industrial, 
São Lucas, Parque S. Lucas 
ir Vila Alpina.

Sekančioje savaitėje mégin 
sime aplankyti V. Campestre, 
Barcelona, Sao Caetano. Vila 
Gerti, tada mesimės į Tucu- 
ruvi, V. Nilo, Nivi ir Sta. Ana 
apylinkes, kaip Mandaqui, 
Imirim, Chora Menino.
UB——ĮĮ 
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Už PETRĄ VIEŠĄ šv. mb 
šios egzekvijos bus 15 d. lap 
kričio, 19 vai. V. Zelinoje.

VĖLINĖS, GĖLĖS IR 
PAVELDĖJIMAI

Gražu buvo per Vėlines ma 
tyti kaip lietuviai prisimena 
savo mirusius tėvelius, brolius 
ir draugus, lanko jų kapus ir 
užprašo šv. Mišias už juos*

Gražus paprotis yra prisi
minti mirusius tėvelius, kurie 
užaugino, globojo mus, net 
turto paliko, kuriuo ir dabar 
tebesinaudojame,

Tik gaila, kad dėl to palik
to turto dažnai atsitinka tiek 
ginčų, pykčių ir ^įvairių vie
no kitam priekaištų. Jie tie
siog užnuodija artimųjų žmo
nių gyvenimą. Todėl apart 
gėlių reiktų kiekvienam pasi
klausti savo sąžinės, ar nenu 
skriaudžiam vienas kito?

Kalbant apia palikimus ten
ka pasakyti: iš mūsų tėvų 
mažai kas atsivežė turtų. Jei 
paliko ką, tai buvo jų pačių 
įsigyta. Ir ne visiems viėno- 
dai sekėsi įsigyti jo. Nevieno 
dai prie to prisiėjo ir šeimos 
nariai.

Taip, pavyzdžiui, vienas sū
nus daugiau padėjo tėvams, 
buvo darbštesnis. Kitas šiaip 
sau leido laiką. Tačiau po tė
vų mirties reikalauja lygių 
teisių turto pasidalinime.

Buvo atsitikimų, jog tėvai 
dar gyvi būdami pagal savo 
nuožiūrą užrašo turto vienam 
daugiau, kitam mažiau. Bet 
jei taip ir nepadarytų, tai vis 
tiek vienas už kiek laiko tu
rės daugiau, o kitas fmažiau. 
Visi niekada nebus lygūs. Pa 
vyzdžių yra labai daug. Iš 
jų reiktų ne vienam pasimo
kyti. Ar nėra tokių, kurie pa 
veldėjo didelius turtus, bet 
ir lengvai praleido juos. Kiti 
gi nieko neturėjo, bet įsigi
jo jų.

Pagaliau įtartai nevisada 
žmogui atneša laimę. Rami, 
švari sąžinė yra didžiausias 
turtas! Kai mes mirsime, tai 
turėti šimtinę daugiau ar 
mažiau nesudarys jokio jskir- 
tumo.J

P. S.
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