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BRAZILUOS LIETUVIU BENDRUOMENĖ KVIEČIA 

VISUS TAUTIEČIUS SEKMADIENĮ, RUGSĖJO 9 DIE- 

NĄ, LYGIAI 16 VALANDĄ PAMINĖTI - '

t a u t o s Hot?
MINĖJIMAS BUS ŠV. KAZIMIERO PARAPIJOS SA- 

LÉJ.E IR PRASIDĖS MIŠIŲ AUKA. PO MIŠIŲ ME

NINĖ PROGRAMĖLĖ IR SUS1DÊTINÊS VAIŠĖS.rrS3TOTS3W x<vy/r-_»iuwn;*->iyrc-vr^7.-^r:r«*tr.

© Žemės ūkio ministerija, apskaičia
vusi, kad gali pačiam kraštui pritrūkti 
ryžių, uždraudė juos parduoti ir išvežt 
i užsienius. Draudimas įsigaliojo nuo 
3 dienos rugsėjo.

$ Būsimasis prezidentas Ernesto Gei- 
sel ruošiasi užimti prezidento vietą ir 
sudaryti būsimą savo vyriausybę, bei 
nustatyti valdymo gaires. Tam tikslui 
jis tariasi su daugeliu Brazilijos žymių 
vyrų, politikų, ir ekonomistų, ir in
telektualų.

© Paranos valstybėje mirė 76 vaikai 
nuo meningicio ligos. Nuo birželio iki 
dabar užsikrėtusių buvę 111.

© AMAZONIJA. Tiesiant didįjį kelią, 
kuriant gyvulininkystės ūkius,iškerta
ma daug miško. Dėl to kilo nemaži gin
čai. Vieni labai smerkia didesnio mas - 
to miškų kirtimą. Tai esą kenksminga 
krašto klimatui, nes iškirtus daug miš
ko, būsią daug mažiau drėgmės žemė
je, sumažėsiąs ir lietus, o tai gali pasi
baigti dar didesnėmis sausromis negu 
dabar Šiaurinėje Brazilijoje.

® Kiti karštai ginčija, jog tai neatsitik
sią, kad orui, tai nepakenksią. Esą rei
kalinga krašto gerovei išvystyti gyvu
lininkystę ir žemės ūkį, o tai. padaryt 
neįmanoma neiškiltus plotus miško.

q OURO PRETO, Minas Gerais.
Vagys įsilaužė seniausion mies - 

to bažnyčion ir išvogė iš jos muzie
jaus už apie 6 milionus vertės bažny
tinių indų ii- kitų brangenybių, kurie 
buvo labai svarbus Brazilijos bažnyti
nio meno ir krašto kultūros lobiai.

Policija iki šiol dar nesusekė vagių 
pėdsakų.

PASAULYJE
t

SPROGO BOMBA ■
LENINO KAPE

Praėjusį šeštadienį sprogo narny 
darbo bomba Lenino mauzoliejuje 
Maskvoje. Tą Vakarų Vokietiją pasie
kusią žinią patvirtino ir Sovietų val
džia.

Pagal Kiolno laikraščio korespon
dento žinias,bomba užmušusi ją at-

sinešusj vyrą ir dar dvi moteris.Bom
ba, matyt, buvo silpna, nes mauzo - 
liejaus vidaus nesunaikino.. Policija už 
darė mauzoliejų,bet jau pirmadienį 
jį vėl atidarė, nors paprastai jis nieka
da neatidaromas pirmadieniais. Maty
ti policija norėjo įrodyti visuomenei 
ir pasauliui, jog tai buvo tik menk - 
niekis.

Tačiau policija tuojau paskelbė,jog 
viena ten buvusių moterų pasakiusi, 
kad bombą turėjęs vyras buvęs jos be
protis sūnus, tik neseniai atleistas iš be
pročių namų. Jei ji būt žinojusi, kad 
jis galėsiąs padaryti tokią kvailybę ji 
būtų Maskvon jo neatsivežusi. Iki šiol 
policija, betgi, nei to vyro, nei motinos 
vardo ir pavardės nepaskelbė. O tai jau 
yra įtartina. Juk ten policija visus laiko 
bepročiais, kas išdrįsta kokiu nors būdu 
protestuoti prieš komunistinę tvarką.

ITALIJA

Neapolyje ir Bari saloje jau kuris 
laikas siaučia cholros epidemija. Kai 
Neapolyje ji jau aprimo, tai paskuti
nėmis dienomis pasirodė visai arti Ro 
mos.

Gydytojai1 skubiai skiepija gyven
tojus, bet žmones nerimsta,kad gali 
nespėti sulaukti skiepų ir susirgti.

ARGENTINA
PeronaSjdar neišrinktas,o jau kal^> 

jog visi ispanų kalbos P.Amerikos 
kraštai turį jungtis ir stengtis atsispirk 

vienam ekonomiškai smarkiai augan - 
ciam kraštai, kurs galįs visiems tapti 
pavojingas. Jei visi susitarę nepirktų 
to krašto dirbinių, ką jis darytų tada, 
Peronas klausia.

Nors jis to krašto vardo nepaminė
jo, bet visiems aišku kaip dieną, jog 
jis manė Braziliją, kuriai jis ir,turbūt, 
visi argentiniečiai pavydi didelės per 
paskutinius 9 metus padarytos pažan 
gos,kai pati Argentina,paskendusi pc»- 
iitiniuose neramumuose ir streikuo
se, skursta.

ČILĖ
Kariuomenė susekusi pietinėje Či

lėje teroristų karo stovykią.Joje bu
vę apmokomi teroristai kovoti.gamin
tis ginklus.Rasta daug bombų,dinami - 
to, bazukų ir kitokių šaudmenų.

® Vis daugiau balsų pasigirsta darbi
ninkų sindikatuose, reikalaujančių A 
liendė^atsisakyti prezidento vietos.

PASIBAIGĖ KETURIAS DIENAS WASHiNGTONE TRUKÇS KETVIRTA
SIS PASAULIO LIETUVIU BENDRUOMENĖS SEIMAS. JAME DALYVAVO 
SEPTYNI BRAZILIJOS BENDRUOMENĖS ATSTOVAI.

RIMTUS POSĖDŽIUS PAĮVAIRINO „ČIURLIONIO,, ANSAMBLIS, PARODA 
IR ŠAUNUS BANKETAS.

APIE KONGRESO DARBUS PLAČIAU PARAŠYSIM , KAI TIK GAUSIM JŲ 
APRAŠYMĄ.

j I .ietuvos nacionalinė
i M.Mažvydo biblioteka
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DRLSKIMN'Kl NAUJIENOS
Grupė Lietuvos inžinierių ir me

dikų Druskininkų kurortui sukūrė 
radiobiotelemetrinę aparatūrą, kuri 
jau pradėjo darbą šį sezoną. Si apa
ratūra leidžia gydytojams iŠ toliau 
sekti ligonio širdies plakimą, krauja
gyslių pulsavimą, kvėpavimą, atlie
kant gydomosios mankštos pratimus, 
tempiant stuburą mineralinio van
dens vonioje, maudantis kaskadinėse 
maudyklėse. Gydymui taipgi buvo 
pradėtas naudoti naujo gręžinio 
augštos mineralizacijos natrio chlo
ridinis vanduo, turintis viename litre 
daugiau kaip 30 gramų naudingų 
druskų. Savo druskingumu jis senes
nių gręžinių vandeni pralenkia 
beveik dvigubai. Naujojo gręžinio 
mineralinis vanduo naudojamas vo
nioms, kuriose gydomi medžiagų apy
kaitos ir sąnarių susirgimai. ‘‘Kom
jaunimo Tiesa” 120 nr. skelbia: 
“Kurorte atidarytas alergologinis ka
binetas. Beveik dvigubai išplėsta 
“Vilniaus” sanatorija. Vasaros atos
togų metu joje veikia specializuotas 
skyrius paaugliams — mokyklinio 
amžiaus vaikams, sergantiems virški
namojo trakto ligomis, pilnu krūviu 
šį sezoną pradėjo dirbti ir didžiau
sias Pabaltijyje kurortinio gydymo 
kompleksas — vienuolikąaukštė “Ne
muno” sanatorija, vienu metu galin
ti sutalpinti daugiau kaip tūkstanti 
žmonių, šioje sanatorijoje, greta ki
tų, Įrengtas pirmasis respublikoje 
specializuotas skyrius ligoniams, ser
gantiems cukriniu diabetu...” žie
mos sveikatos rūmus su uždarais ba
seinais ir kaskadinėmis maudyklė
mis bei kitais Įrenginiais numatoma 
užbaigti iki 1973 m. pabaigos, drus
kininkuose dabar per metus gali ilsė
tis ir gydytis daugiau kaip 80.000 
žmonių.

GAMTINĖS DUJOS
“Tiesos” 127 nr. pranešama, kad 

gegužės 31 d., Įrengus dujines viryÊ- 
las Akmenės rajono Lenino kolchozo 
žemdirbių namuose, Lietuvoje jau 
pusė milijono gyventojų butų yra 
aprūpinti dujomis, Vyriausios gari- 
fikacijos valdybos viršininkas Č. Kru
kauskas šia proga pareiškė: '“Pigų 
dujų kurą dabar naudoja 44® pra
monės Įmonių, apie 7.000 mokyklų, 
gydymo Įstaigų, visuomeninio maiti
nimo Įmonių. Gaziflkuots daugiau 
kaip pusė Lietuvos gyventojų butų. 
Jomis jau naudojasi 83% fiestų ir 
ketvirtadalis kaimo gyventojų. Su
skystintos dujos, kurių kasmet gau
name vis daugiau, padėjo moderni
zuoti daugiau kaip tūkstoatĮ kolūkių 
ir tarybinių ūkių gamybos sekto
rių ...” C. Krukausko duomenimis, 
dabar Lietuvoje kasmet suvartojama 
apie 1.8OO.0MOOO kubinių metrų 
gamtinių dujų, kurioms pakeisti rei
kėtų 50.0Ô0 vagonų akmens anglies 
arba vos ne 5 milijonų, kiętmetrių 
malkų, šiuo metu dujotiekis jau pa
siekė Palangą, o netrukus dujas gaus 
ir Kretinga. Lietuva dujas gauna iš 
dujotiekio linijos Dašava —- Vilnius 
—- Ryga. Lietuvos poreikius padės 
patenkinti Rygon baigtas tiesti nau
jas dujotiekis iš Valdajaus telkinių 
ir Latvijoje pastatyta požeminė dujų 
saugykla: Lietuviai dabar galės gau
ti didesni dujų kiekį iš Dašavos tel
kinių. Suskystintas dujas tieks naf
tos valykla Mažeikiuose.

ŽEMAITIJOS KAIMIŠKU KAPE
LŲ tradicinė šventė “žemaitiškas 
smuikelis” buvo surengta Naujosios 
Akmenės kultūros namų salėje, “že
maitiško smuikelio” prizus laimėjo E. 
Lukavičiaus vadovaujama Mažeikių 
rajoninių kultūros namų kapela ir 
Akmenės rajono Dabikinėlės kultū
ros namų kapela su vadovu K. Milie- 
rium. Šventės programą atliko kon
kurso laimėtojai, Akmenės rajono 
chorai, pučiamieji orkestrai ir šokė
jai. Dėmesio centre buvo “šiandien 
linksmos pabaigtuvės” ir “Mūsų sve
teliams valio'”

ŠIEMETINĘ ŽEMAITĖS VARDO 
literatūrinę premiją laimėjo Romu
aldas Granauskas už apsakymą “Vi
dudienio dalgis”, paskelbtą žurnalo 
“Jaunimo Gretos" 1972 m. 9 nr. Pre
mija jam buvo įteikta Žemaitijos Uš
nėnų kaime, kur kadaise gyveno ir 
kūrė mūsų literatūros klasikė.

— 514 medžiui okup. Lietu
voje- paskelbti gamtos pamink
lais ir yra globojami. Is jų tar
po 340 yra ąžuolai.

— Kuliuos®, prie senos kle
bonijos sienos, kurioje kitados 
gyveno lean. Juozas Tumas*- 
Vaižgantas, įmūryta paminklinė 
lenta, pažymint!, kad čia 1898- 
1901 m. gyveno iškilus musų 
tautos rašytojas.

— Marijampolėje įvyko pir
moji Lietuvoje humoristinės fo
tografijos paroda, kurioje 55 
autoriai išstatė šimtą fotogra
fijų-

— Inž. dr. Jonas čeičygj ži
niomis iš okup. Lietuvos, nusi
skandino Neryje. Nepriklauso
mybės laikais jis buvo gerai ži
nomas asmuo — buvęs Ž. Ūkio 
ministerijos melioracijos de
part. direktorium. Nepakęsda
mas moralinės priespaudos, jis 
jau anksčiau buvo bandęs nusi
nuodyta, bet buvo atgaivintai 

buvo išvykusi į Bmdaują . ir
T&utíwMné ei

Pastovius (dabar Gudijoje). Su
rinkta apie 500 pasakojamos 
tautosakos dalykų, 700 smul
kios tautosakos gabalų, tūks
tančiai žodžių didžiajam liet-» 
kalbos žodynui.

Sydnėjaus Lietuvių Klubo rūmaL

2

Prieš išvyką i Europą. Iš k.: rinktinės dalyvis L. Jesevi 
čius, Lietuvos rinktinės dalyvis 1937 - 39 M. Ruzgis 
ir trijų išvykų rinktinių dalyvis A. Varnas. Nuotr. Z. Degučio

AABWU B1WOJC
Kugpjūčšo 24-26 dienomis Clevelan- tinę. Kartu žaidė L Kymantas ir broliai 

do lietuviai atidarys to miesto Lietuvių Lipšiai.
namus, kuriuose yra klubas, trijų šimtų . ®
kėdžių salė, susirinkimams ir repetici
joms saliukės. Nauju pastatu rūpinasi 
Lithuanian Village bendrovė, pirminin
kaujant Juozui Stempužiui.

Lietuvių žurnalas Lenkijoje „Vars
nos" nebus atgaivintas, bet Baltstogės 
vaivadijos administracija leido vieninte
lį kitą laikraštį „Aušra” leisti dažniau.
Ligi šiol „Aušra” išeidavo 1-2 kart per 
metus, o dabar eis kas trys mėnesiai. 
Laikraštis padažnintas po Lietuvos kom
partijos pareigūno Antano Sniečkaus 
apsilankymo Lenkijoje, kai jis pabrėžė, 
kad ir Lietuvoje lenkų mažumai pada
ryta įvairių lengvatų: Lietuvoje eina 
lenkų laikraštis, leidžiamos knygos, vei
kia mokyklos su lenkų dėstomąja kal
ba.

Dailininkui Petrui Rimšai, gyvenan
čiam Santa Monica, California, padary
ta didelė operacija, po kurios sveikata 
gerėja. ( w

Geelongo miesto krepšinio rinktinė
je dalyvavo keturi lietuviai berniukai 
iki 12 metu amžiaus, kurie laimėjo pir
mą vietą Viktorijos tarpmiestinėse var
žybose. Vien tik Dovydas Šutas iš ko
mandos 143 taškų įmetė 81, o vėliau 
buvo pakviestas į visos provincijos rink-

Vilniaus miesto 650 metu sukakti»- 
minėjimas Čikagoje įvyksta spalio 21 ; 
Paskaita skaitys istorikas Prof. Jonas 
Puzinas, pamokslą pamaldose sakys kuo 
dr. Ignas Urbonas, poezija skaitys poe-* 
tas Kazys Bradų nas. Dalyvaus dar solisb 
té Janina Šalnienė, Jaunimo ansamblis 
ir kiti.

Los Angeles Lietuvių Bendruome
nės Centras 1959 metais Įsigijo nuosa
vybę, „Lietuvių namus", kuriuos nese
niai pardavė. Atliktas naujo pastato 
projektas, kuris kainuotų apie 300.000 
dol., bet dar nenutarta tų namų statyti.

a
Povilas Pranas Manomaitis, jūrų skau

tas ir Neo - Lituania narys, iŠ Bostono, 
buvo Bostono gimnazijų simfoninio or-
kestro koncertmeistras, vėliau studijavo 
dramą ir vaidino universitete. Kuria 
trumpus Lietuvos istorijos veikalėlius 
ir toliau tęsia darbą teatre.

T. Jurgis Gailiusis išrinktas vėl lietu
vių pranciškonų provincijos provincijo
lu, jo padėjėju T. Placidas Barius. Rug
sėjo mėn. šv. Kazimiero provincijos ka
pitulą išrinks vienuolynų viršininkus ir 
kitus pareigūnus.

Naujai parašytos mišios už mirusius 
bus įtrauktos į Romoje leidžiamą lietu
višką giesmyną. Sukūrė kompozitorius 
Bronius Budriūnas, prieš tai paraše 
dvejas chorines mišias.

Dariaus ir Girėno 40 metu minėjime 
Čikagoje rengė Amerikos íegijonieriq 
(veteranu) Dariaus ir Girėno skyrius, pa
sikvietęs kitas organizacijas ir orkestrus 
Išviso eisenoje dalyvavo 25 uniformuo
ti vienetai. New Yorko minėjimas vyko 
prie ju paminklo ir buvo atnašautos mi 
šios pranciškonu koplyčioje.

fe

Toronto Lietuvių Akademikų drau
gija išrinko naujuoju pirmininku Aud
rių Šileiką. Šiuo metu universitetuose 
ir aukštosiose mokyklose studijuoja 
apie 200 lietuvių studentų.
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KAS PATS SAVĘS NEGERBIA - 

TO NEGERBS LIEKAS ŪŽTAS

Pora minčių Tautos šventės proga

Ar nematome kasdieniame gyveni
me,jog niekas negerbia tokio žmogaus, 
kuris negerbia pats savęs. Tas pat yra 
ir su tautomis. Jei kur yra tauta, kuri 
gėdisi pati .avęs, tai kaip ją pripažins 
kaip ją gerbs kitos tautos? Pažinojau 
vieną lietuvį studentą, kurs mokinosi 
viename Europos universitete. Jis ven
gė lietuvių,kiek tik galėjo. Vis lindo 
pas amerikiečius studentus ir vaidino 
110 procentų amerikietį, k kai tas ap
gailėtinas tautietis gerokai suteršė sa
vo vardą, kartą paklausiau vieno ame
rikiečio profesoriaus, kurs anuomet 
su tuo lietuviu drauge studijavo,ar jis 
nepastebėjo jau tada ką nors įtartino 
to studento elgesyje, ar kalboje. Tai 
profesorius ir sako: „Visiems krito j 
akį jo baimė ir gėda prisipažinti lietu
viu Koks žmogus turi būti žemas,kurs 
gėdisi savo tautos, savo šaknų".

Tautos šventės proga gera but ne 
vienam lietuviui, ypač jaunuoliui,jau
nuolei apie tai pagalvoti. Niekas ne
mėgsta ir negerbia išsigimėlio, nors 
kartais jam pataikauja ir net apmoka 
jo išdavikiškus darbelius. O kai toks 
pasirodo nebenaudingas, tai tuojau ir 
nusikrato, net kulkos jam nepažykštė- 
dami.

Ištikimybė savo tautai, neniekinant 
kitų tautų ir net jas mylint — štai doro 
kilnaus žmogaus ypatybė ir garbė. Kaip 
žmonos meilė nesunaikina meilės sa
vo motinai, taip ir kitos tautos meilė 
nenaikina meilės savajai tautai.Dievas 
leido mus į pasauli lietuviais, lietuviais 
turim ir NORIM būt.

ŽIŪRINT į MŪSU TAUTOS PRA
EITI, galima pastebėti vieną svarbųda- 
lyką. Su Dievo Motinos Marijos apsi
reiškimu Šiluvoje prasidėjo didysis mu
sų tautos atgimimas ir tikėjimu ir tau
tybe. Rugsėjo aštuntoji, Marijos gimi
mo atlaidai Šiluvoje,buvo visos Lietu
vos didžioji atsigaivinimo šventė To
kia ji tebėra ir dabar. O kadangi mas
koliai visokiais budais stengias musų 
tautą sunaikinti, tai todėl ir kliudo lie
tuviams eiti Šlluvon į atlaidus,todėl ka
limose pastatyta policija pernai ir anks
čiau grąžino autobusus ir sunkvežimius 
su maldininkais. Okupantai ir jų ber
nai lietuviai komunistėliai gerai žino, 
jog Šiluvoje stiprėja ne tik tikėjimas, 
bet ir tautinis atsparumas.

Mes,laisvėje gyvendami, ar tik iš to
lo stebėsimės, kaip pavergtoji tauta vi
somis išgalėmis veržiasi prie Dievo Mo
tinos, šaukdamsi jos pagalbos ir globos 
o patys nieko nedarysime? Ar ne
derėtų ir mums jungtis su tėvynėje ne
pasiduodančiais broliais ir sesėmis j vie
ną didžiulę karštą maldą - Dieve, Tu 
esi mūsų prieglauda ir stiprybė, todėl 
nebijosim, kad ir žemė drebėtų, kad 
ir kažkaip Tavo ir mūsų priešas šėltųį 
tikime, kad tu mums padėsi ir mus iš
vaduosi. Ar tai bus anksčiau ar vėliau, 
ne tai yra tikrai svarbu. Svarbu yra tai, 
kad Dievo ir jo draugų priešai, kad ne
teisybė negali triumfuoti, kad teisybė 
pagaliau ima viršų. Būdami su Dievu ir 
Jėzaus Motinėlės globojami mes laimė
sim, jei nebūsim supuvusi, pati save? 
nebegerbianti tauta. x

’hozus ir veža jas parduoti j miestus. 
Maskvoje pa m s dorų svaras kainuoja virš 
dviejų rublių. Butų gyventojai išjungia 
elektros skaitiklį ir susitaupo pinigų. 
Lėktuvų patarnautojas už keliolika rub
lių įleidžia j lėktuvus žmonės be bilietų. 
Restoranų patarnautojas kelia valgių' 
kainas savo naudai. Kaukazo gyvento
jai įsmunka j autobusus ir važiuoja be 
bilietų. Kartais išvagiami net vagonai. 
Neseniai Sovietuose nuskambėjo toks 
budingas juokas. Paklaustas vienas ar
mėnas, kaip jis gali pragyventi iš savo 
algos'„Než

Pasitaiko ir stambesnių nusikaltimų. 
Vienas sporto priemonių fabriko direk
torius Armėnijoje mokėjo algas prama
nytiems darbininkams ir dėdavo pini
gus j savo kišenę. Kitas, fabriko direk- 
torius dirbdavo švenčių metu ir pasiim
davo pinigus sau. Azerbaidžane vieno 
plastikos fabriko vadovybė pardavinėjo 
produktus juodoje biržoje ir pasisavino 
virš 200.000 rublių. Netoli Tifliso, da
bar vadinamu Tbilisi, valdininkai pasis
tatė sau valdžios medžiagomis S8S „pas
toges", kurios pasirodė esančios gerai 
įrengtos vilos.

Spekuiiantų karaliumi turbūt bus 
Otair Lazeišvilis. Papirkęs apie 80 So
vietų pareigūnų ir gavęs reikalingų žalia
vų, jis atidarė vieną nelegalią produkci
jos liniją Tiflise, kuri gamino megztu
kus ir lietpalčius. Greitai pralobęs, jis 
įsigijo du vasarnamius ir maudymosi 
baseiną. Padariusi kratą, policija rado 
apie 150.00G rublių vertės drabužių, 
kuriuos jis ruošėsi parduoti juodoje 
rinkoje.

Matydama, kad trijų Kaukaziios ras 
publikų produkcija yra labai žema, cent 
relinė valdžia ėmė jas spausti. Genera 
linių Georgijos respublikos komuniste 
partijos sekretoriumi buvo paskirtas 
energingas, 45 metų amžiaus E.Ševard- 
nadze. Vieno susirinkimo metu jis pa
prašė savo kolegų balsuoti kairiąja ran
ka, Pakilus rankoms, sublizgėjo bran
gūs importuoti laikrodžiai. Reiškia,aukš 
tieji partijos pareigūnai davė liaudžiai 
blogą pavyzdį. Georgijoje buvo praves
tas įstatymas, draudžiantis ūkininkams 

žinau. Niekuomet nebandžiau', parduoti savo produktus už respubli
kos sienų. Kartą Ševardnadze įsakė au
tobusų ir taksių šoferiams pasilikti na
mie. Bet gatvėse pasirodė taksiai ir net* 
keli autobusai, kurių savininkai buvo 
privatūs žmonės. Jis buvo atitinkamai 
nubausti. Bet georgiečiai, pripratę prie 
spekuliacijos, nenori lengvai pasiduoti. 
Vienas jų, parduodamas nelegaliai vai
sius Maskvoje, taip pasakė vienam JAV 
žurnalistui: „Aš norėčiau sutikti Šev 
ardnadze tamsioje gatvėje", Matyt, kad 
jis ne vienas taip galvoja, nes neseniai 
Maskvoje pasklido gandai, kad Ševard
nadzę kažin kas peršovė. Nors atenta 
tas napasiekė savo tikslo, bet ir Ševard 
nadzei nebus lengva atsiekti Maskvoje 
padiktuoto tikslo. Seni ir naudingi jpro 
čiai greitai nemiršta.

SlS PAVEIKSLAS labai teisingai atvau 
duoja komunistine Rusiją. Stovi būrys ka 
nškiu ir nekariškiu vyru, Visi be galvy. X le 
nas užsimojęs nukirst klūpačiojo galva. Bet 
ir pats kirtėjas be galvos Taip. Sov.Rusijoje 
niekam nevalia turėt savo galvą ir pagal ją 
protauti ir elgtis. Kas turi galvą - tam nu 
kerta, ar bent i bepročiu namus uždaro!

Petras Pakalnis

NEPASIEKIAMAS TIKSLAS

Siųsdamas siuntinius į Lietuvę, visa
da atsiklausdavau sesers, ko ji pagei
dauja. Ji man vis atsakydavo, kad siųs
čiau kiek galima daugiau skarelių su 
„gėlėmis ant juodo dugno". Stebėda
masis jos atsakymais, kartą paklausiau 
persiuntimo agentūras vedėjo, kodėl 
moterys pageidauja tiek daug skarelių. 
„Ogi todėl, kad jas lengva parduoti, j 
Lietuvą atvyksta ukrainietės ir kauka- 
zietės ir superka viską", taip man paaiš
kino vedėjas. Dabar, skaitydamas vieną 
JAV žurnalą, radau įdomesnių faktų. 
Štai keletas jų:

„Sovietų Unijos piliečiai", taip rašo 
tas žurnalas", kur beveik viskas suvals
tybinta ir kontroliuojama, išvystė tauti
nį ir pelningą laiko praleidimą — speku
liacija. Ypatingai ja pasižymi kaukazie
čiai, georgėnai, armėnai ir azebaidžanai. 
Jei Rusijoje nori normaliai gyventi, ne 
gali būti doras. Apgavystės, kyšiai, juo
doji birža ir vagystės pasidarė Kaukaze 
tokios begėdiškos, kad valdžia ryžosi 
prieš jas kovoti".

Su mažomis išimtimis, visi valdinin
kai ima kyšius. Užsiauginę daržovių sa
vo daržuose, ūkininkai apleidži- koi-
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S<AI5T^ STOČ8Į5 JUBiUÈJmÉ S1WWLA AMERIKOJE Rūtelės ir Nemuno tautinių šokiu, ivai 
riu Brazilijos vaizdų. Sutarėme, kad vie

TĖVO ANTANO SAULA5Č8O PRANEŠIMAS
ną vakarą jas parodysiu.

Prie savo palapinės iškėliau mažą Br;

Šiandien (rugp.19) prasidėjo lietu
vių skautų ir skaučių jubiliejinė stovyk
la Minime tris sukaktis: 55 metus Lie
tuvos nepriklausomybės paskelbimo, 
55 metus nuo lietuvių skautų įkūrimo, 
ir Vilniaus - Lietuvos sostinės - 650 
metų sukaktį.

Prieš 2 dienas stovykloje tebuvome 
penki lietuviai. Vakar vakare prie laužo 
ir prie altoriaus susirinkome jau 150, o 
šiandien (sekmadienį, rugp.19) būsim 
jau visi stovyklautojai - apie 900. Visi 
lietuviai iš 7 valstybių ir dvidešimtkelių 
miestų.

pažinimas, Dievas, sportas,sk.auta.moks- 
lis, Vilnius, skautų jubiliejus, Tėvynė, 
laisvės kovotojai, uždarymas. Kiekvie
ną vakarą būva laužas. Kaikuriais vaka
rais maži lauželiai,apie kuriuos susispie
čia po 20-30 asmenų.Kartais didesni- 
po kelis šimtus,o šeštadienį,rugpj.25,Vil
niaus sukaktį minėsim prie didžiojo lau
žo. Jame dalyvaus apie 1000 skautų ir 
skaučių ir dar šimtai svečių.

Turėsim sporto olimpiadą. Jos metu 
atneš didelę liepsną, kabės sportinė vė
liava, o žaidėjų komandos vadinsis Lie
tuvos miestų vardais. Tai bus Lietuvos

STOVYKLOS

Kiekvieną dieną stovykloje išeis laik
raštis su stovyklos pranešimais, įspū
džiais, naujienomis, juokais. Mano par
eigos yra derinti bendrąją stovyklos pro
gramą t.y. tas programos dalis, kuriose 
dalyvauja visi, arba dauguma stovyklau
tojų. Taip pat man tenka paruošti kai- 
kurius laužus, vakarines programas, pa
dėti pravesti pašnekesius religinėmis ir 
skautamokslio temomis; pravesti pamal
das mažiems būreliams, rašyti stovyklos 
laikraštėliui ir tt. Kadangi stovyklos plo 
tas yra didelis ,reikės daug vaikščioti.

-

Clevelando

lietuviu

naujieji 

namai, 

atidaryti

rugp. 17-19 dd.

Juose yra 

klubas,valgykla 

salė ir k.

zilijos vėliavėlę, kad visi žinotų, jog įr 
mes esame atstovaujami šioje nepapras
toje stovykloje.

MIŠIOS

Vakar, dar prieš prasidedant stovyk
lai, suruošėm mišias šeštadienio vakarą, 
kad sekmadienį galėtų visą dieną rūpin
tis iš toli atvykstančiais stovyklautojais 
ir jiems padėti. Buvo mišiose apie 100. Iš 
jų šv. Komuniją priėmė apie 60. Pasa
kiau trumpą skautišką pamokslėli Su 
manim drauge mišias laikė jėzuitas iš 
Montrealio T. Stasys Kulbis.

DAINUOJAM DAINUOJAM'. . .

Jau vakar, dar stovyklai oficialiai ne 
prasidėjus, skambėjo lietuviškos dainos 
Sustoja kur būrelis jaunimėlio ir skam 
ba lietuviška daina. Kitur būrelis su ai 
monika, kitur mergaitės su gitarom (» 
vakare prie laužo dainavom, dainavom 
kiek norėjom., kol žaibai ir griaustinis 
visus suvarė į savo stovyklavietes, mus 
lietaus nebuvo.

STOVYKLOS MEDŽIAGINIS ŽENK 
LIUKAS. Jį kiekvienas dalyvis pnsisn 
va prie skautiškos uniformos.Ženkliu 
ke matomas Gedimino pilies bokštas 
su Lietuvos trispalve vėliava, skautų ii 
skaučių ženkleliai.

Turim stovykloje ir krautuvėle.ku 
galim nusipirkti įvairių lietuviškų knygų 
ženkliukų, stovyklai prisiminti dalykė 
lių, skautų uniformai reikalingų ženkle 
lių.

Sveikinu visus ir visas S. Paulyje.*
Jei kas(ar visi manytų, kad aš juos pa

KAME

Stovyklaujame amerikiečių skautų 
stovyklavietėje, vidutinio didumo. Ji už 
ima apie 1,200 hektarų žemės plotą.Ja- 
me yra du ežerai ir upė, kurios vardas 
portugališkai skambėtų Rio Grande.

Stovyklos žemė apaugus pušimis, 
klevais ir kitais medžiais. Nuo skaučių 
stovyklavietės iki stovyklos centro yra 
2 kilometrai, o nuo skautų - 1 kilomet
ras. Neišeidamas iš stovyklos ribų gali 
iškylauti 15 kilometrų miško taku, ku
riame parašais atžymėti įdomūs medžiai, 
paukščių lizdai, žvėrelių olos ir kitos 
gamtos įdomybės.

ouinpiaaa.
Skautssnokslio dieną kiekvienas vie-' kimiąją dieną išvaikščiojau JO kiiomci-

netas ar būrelis paruoš tokį „baraką”, 
kaip kermošiuje, tik vieton ką nors 
pardavinėję, mokys įvairių skautiš
kų dalykų— kaip rišti mazgus, kaip teik-

rų iki atlikau savo pareigas tai dienai.

IŠKURKAS...

Iš Naujorko per naktį apie 800 kilo-
ti pirmąją pagalbą, piaustinėti lietuviškus metrų atvyko autobusais 100 skautų ir 
papuošimus ir tt. skaučių. Vakar iš Los Angeles, Kaliform

Jubiliejaus dieną ruošiame „kamava- jos atskrido 23 (virš 5000 kilometrųįŠi- 
ląptik ne tokį,kaip Brazilijoje,ne su sam- ryt iš Čikagos autobusu karavanas atveš 
ba.Čia karnavalas spalvotais papuošalais keletą šimtų skautų ir skaučių. Laukiam

mirŠau, tai labai klysta.
Kai bus daugiau žinių - parašysiu

Jūsų Kristuje

Antanas

Jaunimas lank©
Bažnyčias

ir rūbais pristatys įvairias lietuvių pasakas, svečių is Australijos, Anglijos, Vokietijos, 
Lietuvos istorijos įvykius, lietuvių vestu- Venezuelos. Per dešimtį dienų susikurs 
vintus papročius, šienapiūtę, su daino- tokia skautiška ir lietuviška nuotaika,

KAIP STOVYKLAIKM:

Pirmosios stovyklos dienos skirtos 
susipažinti, susitikti. Jau praėjo penkeri 
metai nuo paskutinės 1968 metų Tau
tinės stovyklos, kurioje dalyvavo 1500 
stovyklautojų. Susitinki senų draugų, 
pažįstamų iš įvairių Kanados ir Ameri
kos vietų. O juk reikia susipažinti ir su 
naujais skautais ir skautėmis, kurie to
kioje didelėje stovykloje dalyvauja pir- 
mą kartą.

.mowÂ mWLkaip ir mūsų sto
vyklose Brazilijoje, turi savo vedamą 
mintį. Vienuolika stovyklos dienų turi 
šias temas: atvykimas,’įsikūrimas, susi-

mis, muzika (turime kanklių, skudučių) 
eilėraščiais pasakojimais, spėliojimais.

TÉWNÉS DIENA

Tėvynės dieną minėsime ir Lietuvos 
pajūrio sukaktį - 50 metų nuo Klaipė
dos krašto prisijungimo prie Lietuvos. 
Ežero gelmėn nuleisime ąžuolo lapų vai
niką.

Viena diena skirta jaunųjų skautų- 
skaučių vadovų lavinimui,

Žinoma, atskiras savo programas tu
ri skautai,skautės, studentai skautaiųvil- 
kiukai ir paukštytės,tai patys jauniausi, 
nuo 6 iki 7 metukų, Vyresnieji skautai 
vyčiai ir tt.

jog bus sunku skirtis ir vykti namo.

ABE BRAZILIJĄ

Daug skautų ir vadovų klausinėja a- 
pie Braziliją, kaip mes stovyklaujame, 
kaip veikiame, kokia mūsų lietuviška 
veikla Brazilijoje, ar vaikai ir šeimos dar 
kalba lietuviškai, ar yra lietuvių skautų, 
teiraujasi apie savo pažįstamus ir drau
gus ,sutiktus per II Pasaulio Liet. Jauni
mo kongresą ar kitomis progomis, ypa
tingai visi teiraujasi apie kun. H. Šulcą.

KĄ PARODYSIU:

Atsivežiau apie 250 skaidrių iš S. 
Paulo pabaltiečių parodų, filmą iš V.P. 
A.L. Kongreso, skaidrių iš Bilings, Sta.' 
Isabel ir Ubatubos stovyklų, Žilvičio,

Berlynas — Žymusis cekoslova 
kų šachmatų meisteris Ludek 
Pachman, kiuris buvo ilgai tande
mas Čekoslovakijoje ir po to iš
tremtas į Vakarų Vokietiją, Ber- 
.lyne kailbėjo apde dabartinę pa
dėtį savo krašte. “Nežiūrint įvai
rių suvaržymų, —katalikų baž’ 
nyčias vis įlabiau lanko jaunimas. 
Krikštų ir bažnytinių vedybų skai 
čius nuolat gausėja,- ir komunis- 
tų (partijos spauda viešai skum 
džiasi, jog “trūksta ideologinio 
Merittno”. 1968 matų įvykiai Če- 
kcdlovakijoijie daug .prisidėjo .prie 
jaumimo dvasinto ir rediiginio at 
gimimo.

4



NR. 36(1310). XXV. 1973JX.6

RUGSĖJO GIMTADIENIAI

■va» *

SS)

«5»

t.-t»

®n 
<53 
w

tíSUi 
•
» ca»

> zx>

e»9 
074» 
«T.S 
Vtí)

W» 
«y» 
cr»

*P 
«»4<

ea?
•sr?

<3Í

íp

cr’ .’
«3° ,

■Ny.
&

az» 
■?x“' 
«į 

ftrr> 
«M?

as» . «••a.”
ce? )

°<ai ; c=r€
/rerf .1 f a»

“?•” P -,S‘

wmr»®n»xr»
‘ «.ÍC

«.’S 
flWJO 

♦ KS»S
fc«3SJ&»STKjį

Voikcv-.-

h o/ w g a : £

■n jffi ocupo vastos

W5> 
CTK»

w
283

El antiguo Gran Imperic Lituano de la Edad Media 
territories desde el Mar dei Baltico hasta el Mar Negro.

En el sudeste los limites than mucho más aliá dei 
los rios Dnieper y Don; por las regiosios de Smolensk,

as.> 
uro 
C.K3
8TCS 
81» 
C2tt 
<®O

Donetz, por 
Viaztaa, Ka

luga, Tula, Riazan y Kursk; ai Sur por los rios Dniester y Bug cer
ca de Lublin y Varsovia.

w 3 A á v » .X x I

«á. r«
'wrw«a

i • Antonio Tabarev Pazeiti 
z - Glaudi.?. Regina Greičius 
4- Anà Emilia Silickas 
9 - Maria Musipckis 
12-Nida Paleckaitė 
17-Laisley Novaes Rinkevici 
17-Rosely Pustelnikas 
17-Marcus Ratkevičius
19- Elizabeth Greičius
20- Antanas Aleknavičius 
24-Oswaldo Teixeira de Brito
24- Valéria Musnickis 
27-Mauncio Bendoraitis
25- Jorge Tadeu Lisauskas 
29-Vilma Ambroziejus . 
29-Ręinaldo Micali 
29-Miida

â' .<$ ’ Sf
sís^r^i M v

Ascu.auctfK
$

I Ç
v) / MOSCOV

/ A ,--y

-© Geriausia knyga, kuri gali patarti, kur reikia važiuoti atostogų, yra čekių knygutė.® Vairuotojas yra saugesnis, kai kelias yra sausas, o kelias yra saugesnis, kai vairuotojas yra sausas.$ Gydytojai rašo labai ne įskaitomus receptus, tačiau laba Įskaitomas sąskaitas.® Automobilis yra daiktas, kuris panaikino arklius, o dabar naikina žmones.

z^.

■r'^Kô^ígsbtv^

on íi. > 
Jcr>rt»nbCfOw

G R A

Devintukas yra savais kai įdomus skai
čius ir dažnai šiepia net keletą paslapčių 
kuriųjvagalba galite nustebinti savo drau
gus, Štai viena devintuko paslaptis.

Pasirinkite bet kokius tris skaitmenis 
Po to juos apsukite, atseit, parašykite ts 
kitogalo ir iš didesnio skaičiaus atimkite 
mažesnį!

Du pavyzdžiai: 531
-135

3% 99

Dabar įsidėmėkite, kad nežiūrint to, 
kokius skaitmenis jūs pasirinkote, visada 
liekanoje vidurinis skaitmuo bus 9, o dvie
jų kraštutinių skaitmenų suma irgi bus ly
gi devyniems. (Antrame pavyzdyje šimtų 
vietoje įsivaizduokite nulį) 3 4*6^9, 
0^9s*9. Žinodami šias smulkmenas, jūs 
galite užtikrinti draugą, kad jūs nežiūrė
dami pasakysite jo gautąjį skaičių,

Prašykite draugą daryti sekančiai:
1. Slaptai pasirinkti bet kokius tris 

skaitmenis.
•2. Juos apsukti, atseit, parašyti iš ki- u

to galo>
Atimti mažesnį skaičių iš didesnio.

4. Pasakyti jums paskutinį, tai yra vie
netų skaitmenį.

Jei draugas padarys tai be klaidos , 
tai jūs visada jam pasakysite teisingą 
skaičių, kurį jis'bus ga\e> liekanoje, ne*» 
jūs visada esate tikri, kad \idunnis. tai 
yra dešimtis reiškiantis skaitmuo, via QEurope in the sixteenth century

Šimviis. ■ALMANTO LAIKU LIETUVOS RAITEUS. Šimonio ALGIMANTO ÍAJKU UETUVOS VIENA PIUL.
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VERGIJOS KRYŽKELIUOSE

įspūdžiai iŠ Sibiro
Stsfs^âja ROkâeaé

BENDRAS KATILAS
Sielos reikalais jau nesirūpiname, nes tam neturi

me ir menkiausių sąlygų. Nėra čia nei bažnyčių, nei 
fvasiškių Neleidžiama susiburti ir išeiginėmis dieno
ms nes bijoma maldos. Bijoma, kad iš nuskriaustų- 

* krūtinių neišsiveržtų galingi giesmės gaidai: „Die- 
as mūsų prieglauda...” Čia pradedame atbukti ir vis- 

m pamiršti. Lieka tik vienas rūpestis - kaip nors,il
giau išlikti gyviems.

Maisto problema visiems iškyla visu savo svarumu. 
•■ i kas dar ir turi porai mėnesių atsargų, tam nesuma
žėja rūpestis rytojaus diena. Lietuvoje mūsų elgetų 
Krepšiai buvo turtingesni už tremtinių turimasmais-
• •• atsargas. Jiems buvo dar geriau ir todėl, kad turė- 
c • pilna judėjimo laisvę. Jei vargšui nepatiko vienas 
šventorius,, jis nuėjo atlaiduosna kiton parapijom Ei-
• ume ir mes kur nors kitur, jei išleistų. Sustotume 
r ik ten, kur rastume sotesnį duonos kąsnelį. Tai tik 
bereikalingi mūsų svaičiojimai. Jei ir leistų iš čia iš
eiti, tai niekur nenukeliautume, paklaidžiotume po 
taigą ir, nė gyvos dvasios nesutikę, sugrįžtume atgal. 
Mes esame uždaryti kaip stovykloje, tik vietoje spyg
liuotų vielų tvoros aplinkui didingai ošia ir žaliuoja 
taigų tvora su murmančių meškinų» sargybomis. Čia 
mums sudaryta tokios gyvenimo ir darbo sąlygos, 
kad greičiau atsikratytų nepageidmjamu elementu.

(Darbus privalomas, ir mes be savo tiesioginių va
rovų brigadininkų ir jų padėjėjų - „zvenevodų”, turi
me ant kartelės pakabintą bendrą sriubos katilą.Nors 
juodas jis ir dūmais atsiduoda, bet kiekvienas vergas, 
į jį žiūrėdamas, seilę varvina. Mums Sibire daugiau nie 
ko negalima išgalvoti, kaip tik sekti paskui aprūkusį 
katilą, nes jis nors tam kartui nuramina alkio kirminą

MŪSlį LIETUVA

. su teikdamas mums skystutės sriubos dubenėlį ir pa
švinkusios arklienos gabaliuką.

Karo laikas. Labai stinga maisto ir aprangos. 
Mums įsakyta dieną ir naktį dirbti, nes tremtinių pe
čiais reikia paremti nuo Baltijos iki Kaspijos nusi
driekusius ir nuo vokiečių tankų siūbuojančius ir 
braškančius sovietinių armijų frontus. Gerai žinome 
kas tinginiaus ar vengs darbo, tas bus apšauktas liau
dies priešu, o priešai karo metu naikinami.

Gražu taigoje. Maloniai mus šildo Stalino saulutė, 
ir ant ugniakuro kunkuliuoja bendrasis katilas.

KUUSTANAI
Kelias pirmąsias dienas dirbome pievose, kurios 

buvo tik už astuonių kilometrų nuo kaimo.
Liūdniausiai čia man buvo pirmieji pietūs. Virėja 

įmetė į kibirą nulaužusi kelias laukinių aviečių šaku
tes, pavirino ir išėjo aviečių arbata, kuri turėjo avie
čių skonį ir spalvą. Pietums gavome po puoduko tos 
arbatos. Džiovintų duonos plutelių turėjau dar iš ke
lionės susitaupiusi. Žiūriu dabar į tą vandenėlį ir taip 
darosi graudu, kad ašaros pačios skruostais ritasi. 
Kad nors truputėlį turėčiai cukraus.

Mane atvežęs į Malinovką Fedia Malyševas turė
jo stiklinę pieno, įsidėjęs arbatai užsibalinti. Jis pasiū
lė ir man to pienuko užsibalinti aviečių vandenėliui. 
Aš buvau pritrenkta tų pirmųjų pietų ir visos aplin
kos. Staiga tas mongoloido nuoširdumas taip mane 
paveikė, kad sukandusi dantis įsmeigiau akis vienan 
taŠkan ir stengiausi nepravirkti. Matydamas, kad aš 
esu labai išsiblaškiusi, tas berniukas pats užbalino 
mano arbatą.

Po stiklinę pieno turėjo įsidėję visi senieji kaimo 
gyventojai, bet cukraus niekas neturėjo. Nesimatė 
jų krepšeliuose nei mėsos, nei sviesto, nei sūria gaba
liuko. Jei kas turėjo atsinešęs „lepiošką” - blyną 
tai buvo išdidus ir labai patenkintas.

Visi Sibiro kolchozai yra milžiniškai dideli. Dir
bamos žemės jie turi tiek, kiek sugebėjo atkariauti iš

KAZYS BRADŲ N AS

ŽYGIS į VILNIŲ

Einam, žengiam... Kariška kuprinė 
Niekada nebuvo taip lengva.
Žodžiai, kalvos, kryžiai kapinyne — 
Ta pati gyvoji Lietuva.

Ta pati pūsis, mišku svyrūnė, 
Visą Krašto vargą pasakys ...
Dar viena milžinkapio viršūnė, 
Ir stebuklas kyla prieš akis ...

Vilnius! Žiūrim. Stovime be žodžio — 
Kvepia sesių dovanota rožė ...
Būtų lengva, mirt šioj valandoj.

Mes klajūnai grįžome namolia 
Ir bučiuojam švento kelio žolę 
Kario rūbuos, kūdikio maldoj.

taigos. O tos taigos taip jau lengvai nepasiduoda 
žmogaus rankų valdomos.

Pradedant kirtimus - „karčiovkas”, buvo pasi
rinkta išdegusių miškų plotai ai’ skurdesnės ir retes
nės taigos, kad būtų lengviau išdirbti. Todėl kolcho
zų dirvos miškuose išmėtytos labai netvarkingai, ir tie 
dirbamos žemės lopai yra labai toli nuo kaimų, o pie
vos net už septyniasdešimt kilometrų miškuose veš
liai žaliuoja.

Prasidėjus laukų darbams, darbininkai negrįžta 
nakvoti į kaimą, nes tolimas kelias ir tokios vaikšty
nės nusineštų visą poilsio naktį. Žmonės po sunkios 
darbo dienos būna labai pavargę, todėl reikia taupyti 
jėgas ir apava.

KAIP BUVO ĮVESTI LIETUVOJE

SAVI PINIGAI (tąsa iš 7 psl.)

patiko dėl jų ligomo ir 
dėlei to, kad jie visi sve
timtaučiui būtų sunkiai I
ištariami .Norėdamas su
galvoti naują, lengvesnį 
ištarti pinigo pavadinimą, 
aš paėmiau .pagrindam 
mūsų krašto pavadinimą 
kitataučių kalbose ir pa
stebėjau,kad pirmos trys 
raidės visose kalbose pra
sideda vienoda! ’* 
skyrus lietuvių kalboje, 
kur trečia,raidė yra E. 
Prie pirmųjų 
pridėjau 
vau Litas.”

” Išdėsčiau vfets savo 
įrodymus, kad toks pinigo 
vardas ir lietuviai ir kita
taučiui bus lengvas ištarti 
ir populiarins mūsų Tėvy
nės 9 tada mažai kur žino
mą, vardą, vis dėl to bal
suojant ekon.k-joje mano 
pasiūlymas nepraėjo, žy
mią daugumą gavo”auksl- 

nag ”, refer, Akmenskto 
remiamas.”

Smulkųjį vienetą Ak - 
menskis siūlė pavadinti 
skatiku, o V. Vaidotas jam 
parinko cento vardą. 
Štai jo išvados:

”... Savo siūlymą aš 
rėmiau tuo,kad Lito vertė 
yra išvesta Iš JAV dole- 
rio,kur taip pat yra centai, 
ir.kad šis vardas bu.® arti 
mesnis Amerikos lietu- 
vUms,kurie tada nemažai- 
■dolerių prlsiųsdavo gavo 
giminėm® į Lietuvą.
tikai man nepatiko, kaip

’Vertimas”.
■ Ekonominėje komisijo
je, balsuojant antruoju 
skaitymu, V . Valdoto pro- 

LIETUVOS BANKNOTAS 1000 LITU.

jekfc&s gavo daugumą bal
sų, ir po to naujuosius pa- 
vadinimu® jau priėmė St. 
Seimas.

■ St. belmo plmkdnkãs, 
einąs Respublikos Prezi
dento pareiga© A .Stulgin
skis, piniginio vieneto 
įstatymą pasirašė 1922 m. 
rugplučio 16 d. Naujieji 
pinigai apyvartoje pasiro
dė spalio l d.

1925 m. kovo mėn. apy
vartoje pasirodė pagal J. 
Zikaro paruoštą modelį 
Anglijoj© pagamintos. va
rio - aliuminio l, 5,10» 20 
ir 50 centų monetos. 1938 
m,: monetos jau pradėjo ga
minti Lietuvoje .Pinigų ka - 
tykia buvo įrengta Kaune,

’’Ipinduilo” bendrovė® na
mų pusrūgyje^lškog-vės 
Nr.ILBuvo pastatytos dvi 
automatinės mašinos, ku
rių viena kaldino bronzi
nėse kita sidabrines mo
netas. Varto bronzos mo
netų lydinys buvo sudary
tas IŠ trijų metalų: 95 % 
varioj cino’ir. įkinko; 
Sidabro monetoj Vieno 
lito - O-5OO.s..pei^Hčto ir 
abiejų deštotllČtų-Oe750, 
ligatūrą sudarė varis, 
/j. K. Karys, ’’Draugas ” 
I960 m. gruodžio 24 /'

1922 m, , įvedus savąją 
valiutą, visos markės sa
vaime išnyko, iš apyvar- ■ 
tos, ir litas už ėmė. pozi
ciją, kaip savo krašto ofi
ciali valiuta. .Tai buvo tvir
tas ir pastovus pinigas, ir 
jis toks išsilaikė &i pir
mosios bolševikų okupaci
jos. Tik bolševikai jĮ nu
vertino ir pagaliau išėmė 
iš apyvartos. Jie išardė 
pinigų kalyklą, mūsų mo
netas išvežė į”turtingąją” 
Rusiją ir sulydino «Apyvar
toje liko tik beverčiai ru
siški rabi tai.

6
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PINIGAI
Neaįžtai» kodėl Lieta- 

wjoneats Irado firms tnln™ 
M kurte būtų- drįsę lafei 
atsikratyti svetimos valiu
tos o Tat buvo skaudi-Ft- 
aaaglaêktetd&Jtai padarė 
mūsų tautos ūkiu! mtHjo- 
ainius nuostolius. BWo ir 
tokiu prd^ intakų, banki
ninkų Ir net mtalstertų» 
kurie palaikė bevertes, 
markes« nes IŠ Jų turė
jo gražaus pelno, tei ne- , 
norėjo, kad būtų įvesta, 
tvirta valiuta.

Pirmiausia pinigu, re
formos reikalu susirūpino 
Vidais reikalų minister!® 
Kazimieras Oleka.Jh pri
kalbino Ž ėmės ūkio minis
ter! Joną Aleksą Ir reika
lavimų iškėlė Mlnisterių 
kabineto posėdyje.Bet re
formai buvo priešingas 
Finansų ministerts Jonas 
Dobkevičius, kuris tam 
pas iūlymui nedavė e tgos. 
Pagaliau Valstiečių liau
dininkų partijos atstovai 
įteikė griežtų interpelia
cijų / paklausimų raštu / 
savos valiutos įvedimo 
reikalujkuri buvo svarsto
ma Steigiamame beime 
1922 m. liepos mėn. Visos 
frakui jo^vteniugaL .-pasisa
kė už reikalų reformuoti 
valiutų ir Finansų minis- 
teriul J. Dobkevičiui pa
reiškė nepasitikėjimą.F! - 
nansųministeriųbuvo pa
kviestas Vytautas Petru

lis. St. beirnag tuoj pat 
priėmė nutarimą ir pave
dė Ekonominei komisijai 
paruošti Lietuvos pinigi
nio vieneto įstatymo pro- 
jektų. Svarbiausia buvo 
nustatyti piniginio vieneto 
aukso verte ir jo pavadi
nimų. Pirmąjį klausimų 
pavyko Išspręsti labai
greitai. Nustatyta, kad pi
niginis vienetas turės

150462 gramų gryno 
kas atitiko dešim

tadaliui Amerikos dolerio.
Prieš įvedant lietuviškų 

valiutų, Lietuvoje kursa
vusios ostmarkės buvo va
dinamos auksiniais» o 
pfentglal - .skaiik^ia. 
žodiniai pavadinimai sa
vaime prigijo ir išsilaikė 
iki buvo įvesta lietuviška 
valiuta o Dėl naujų pavadi
nimų ir kilo ilgos diskus i- 
sljos, nes kai kurie 
vyriausybės nariai neno
rėjo priimti n^jų pava -» 
dtnimų ir stengės! palikti 
senuosius.

Naujo© valiutos pinigi
nių vienetų- pavadinimus 
sugalvojo 8t Jietmo atsto
vas Ekonominės komisijos 
prezidiumo sekretorius 
Vaclovas Vaidotas. Štai jo 
atsiminimų ištraukos:

n.. .Svarstant piniginio 
vieneto įstatymo projektų, 
vist siūlomi piniginio vie
neto pavadinimai man ne-

(tąsa 8 psl.)

LIDIJA MEŠKAITYTĖ

Lidija Meškaitytė • dailininkė,įdomi 
tuo. kad yra savamokslė ir piešia tik 
akvareles ir be to dar miniatiūras.

Keletą davimu iš jos biografijos Gi
mė 1926 metais Antšvenciu kaime, 
netoli Smalininkų miestelio, dabar Jur
barko Rajonas. Apylinkė graži: aplink 
dideli miškai, Šventosios upė, žali lau
kai ir žydinčios pievos, netoliese savo 
vandenis plukdo senelis Nemunas. Vi
sa tai giliai įsismelkė i jautrios mergai
tės sielą, jau nuo pat mažens pasižymė
jusią dideliais gabumais: kopijomis ir 
piešimui su švelniomis spalvomis.

Ji mėgo mokytis: troško mokslo, pa
tiko jai daugiausia literatūra ir geogra
fija. Lidijos vaikystę sudrumstė karas. 
1944 m. rudenį teko pasitraukti į vaka
rus, bet Meškaičiai, kaip ir daugelis lie
tuvių, kurie panoro grįžti į savo kraštą 
karui pasibaigus, patraukė atgal į Lietu
vą. Čia juos ištiko baisi nelaimė, kuri ap
kartino visą tolimesnį Lidijos gyvenimą. 
Pakeliui į namus, Meškaičių šeimai teko 
nakvoti prie sugriautos geležinkelio sto
ties. Naktį miegančius užgriovė greta 
stuksėjusi subombarduota namo siena. 
Išgelbėta iš po griuvėsių krūvos, Lidija 
grįžo į tėviškę su smarkiai sužąlota ko
ja ir beveik 8 metus negalėjo pakilti iš 
lovos. Lidijai buvo 19 metų. Viskas li
ko nepasiekiama svajonė, liga atėmė 
jaunystės džiaugsmą.

Ir čia Lidija visomis savo vidujinėmis 
jėgomis metėsi į darbą, reikėjo kuo nors 
užsiimti, reikėjo pamiršti savo gėlą. Li
dija, mylėdama savo tėviškę, stengėsi 
įamžinti ją savo darbuose. Vartojo ak
varelę, kadangi kitų dažų neturėjo, o 
miniatiūros išėjo savaime, kadangi jo
kios technikos nebuvo pažinusi ir kitų 
darbų niekad nebuvo mačiusi. Lidija 
dirbo daug, kruopščiai, su atsidėjimu, 
vartodama mažyčius teptukus. 1952 
metais buvo pakviesta dalyvauti liau
dies parodoje, kuriai ji su ypatingu atsi
dėjimu nupiešė šiek tiek didesnį gamtos 
vaizdeli. Parodos organizatorius nenorė

jo patikėti, kad tai kaimo merginos dar 
bas .

1954 metais Lidija pirma karta pa 
matė profesionalu dailininku paroda, 
kuri jai padare dideli įspūdi, bet kartu 
ir prislėgė: jos darbeliai, jai tada pasiro
dė tokie mažyčiai palyginus su dideliai' 
spalvotais paveikslais. Buvo pripažint, 
jos gabumai daugelio menininkų, kurie 
jai nuoširdžiai patarė mokytis dailės 
Tačiau Lidijai mokytis neteko.

Lidija piešia toliau - jos vienintelis 
mokytojas gamta. Daugelis motyvų inty 
mūs, paprasti. „Viskas keičiasi, gražėja 
o kartu ir nyksta negrįždami. Kaip Ieva 
Simonaitytė aprašo savo gimtąjį krašta. 
taip ir aš noriu jį savo paveikslėliuose 
įamžint” - sako Lidija.

Labai jautri ir išraiškinga yra minia
tiūra ,,Lyjant”, kur dailininkė meniš
kai perteikia lietingos dienos nuotaika 
Šią miniatiūrą Lidija tapė apie mėnesi 
laiko. Su kėdute, dažais ir popieriumi 
ji keliauja apie savo apylinkes ieškoda
ma motyvų. Lietaus metu ji daug klai 
džioja, paežeriais. norėdama pajusti nuo 
taiką.

Lidijos Meškaitytės Akvarelinės nu 
niatiuros taip meniškai, subtiliai nutap\ 
tos, jog daugeliui sunku patikėti, kad 
tai savimokslio žmogaus darbas.

1966 metais dailininkės keturiasde 
šimtmečio proga. Smalininkuose ir Jur 
barke buvo suorganizuotos personalines 
parodos, kur buvo eksponuota 100 ge 
riaušių jos darbų. Spalvingu L. Meškai 
tytės akvarėliniu miniatiūrų yra įsigijęs 
ir Valstybinis dailės Muziejus, o akvarė 
lės išleistos atvirukų formoje pasklido 
po visa pasaulį.

Originalia ir savita tapyba Lidija 
Meškaitytė įnešė reikšmingą indeli i 
turtingą lietuvių liaudies meno lobyną.

J. Valavičienė.

L. Meškauskaitės akvarelės (natūralaus 
dydžio): Rudenėjant (viršuj) ir Vilkyš
kiai (kairėje).
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PIRMOJI IR DABARTINĖ

Seserų Pranciškiečių Brazilijoje 
vyresnioji S. JULIJA, neseniai 
paminėjusi 50 metų vienuolyne. 
Ji atrodo tvirta, energinga ir už
simojusi dar daug pasidarbuoti 
Dievo garbei ir artimo labui.

Gausios Jums Dievo palaimos! 
į *

RAUDONOJI MEŠKA 
NIURZGA IR GRASO 
DIDŽIAM MOKSLININ
KUI SAKHAROVUI.

Rugpj. 15 generalinis vice prokuro
ras pašaukė mane telefonu ir paprašė 
užeiti pas ji pasikalbėti. Nepasakė, apie 
ka kalbėsimės, bet pasakė jog pasikalbė
jimas būsiąs rimtas, kaip vyro su vyru.

. Rugpjūčio 16-os vidudieni prisista
čiau prokuroro raštinėje. Prie duru sto
vėjęs valdininkas įvedė pastato vidun. 
Čia kitas valdininkas palydėjo salėn, 
kur mane priėmė M.P. Maliarov, gene
ralinis vice-prokuroras ir dar vienas vy
ras, pasisakęs esąs Maliarovo asistentas. 
Jis dalyvavo pokalbyje ir užrašinėjo, ką 
kalbėjomės.

Čia duodu mūsų 70 minučių užtru
kusi pasikalbėjimą tokį, koki galėjau 
atstatyti iš savo atminties.

M a I i a r o v a s: Šitas pašnekesys 
bus jums perspėjimas. Ne visiems savo 
pasakymams duosiu smulkesnius įrody
mus. Bet prašau tikėkite, jog tokius įro
dymus turime. Malonėkit atydžiai klau
sytis ir stenkitės manes nepertraukti.

Sakharovas: klausausi.

Maliarovas: Jau yra keletas me
tų, kai jūs pradėjote užsiimti taip vadi
nama visuomenei ( viešąja) veikla. Mes 
negalim nepaisyti jūsų laikymosi ir ste
bime jį gana stropiai. Prileiskim, kad 
jūs kaip sovietų pilietis pasakytumėte 
savo nuomones dėl pasitaikančių trūku
mų ir klaidų, kaip jas regite, neužsipul- 
damas pačios socialinės ir politinės so
vietų sistemos. Bet iš tiesų jūsų pasisa
kymus viešai paskelbė užsieninė prieš- 
sovietinė spauda ir aiškiai pakenkė mū
sų kraštui. Paskutiniu metu jūsų veikla 
ir pasisakymai tapo dar kenksmingesni 
ir atvirai priešsovietiški. Generalinė pro- 
kūra nebegali to nepaisyti, juk ji atsa
ko už mūsų visuomenės interesų apsau
gos įstatymų vykdymą.

Jūs susitikote su svetimšaliais ir da
vėte jiems medžiagos rašyti prieš sovie
tus. Tai ypač liečia jūsų pokalbį su šve
du radiju. Šitame pokalbyje jūs nupie- 
šėte mūsų socialistinio krašto sistema 
kaip be jokios laisvės, kaip prieš demo
kratiška. stokojančia ekonominės inici-

LIETUVIŲ PARODA IR TAUTI
NIAI ŠOKIAI S. CARLOS MIESTE

Nuo rugp. 22 iki 26 dienos S. Car
los mieste Kultūros ir Turizmo sek- 
retorija organizavo įvairių tautų fol
kloro savaitę. Pakvietė ir lietuvius.

Plė Aurora Draugelytė su broliu 
Ramučiu nuvežę didelę dalį rodinių 
iš buvusios šiemet parodos S. Pauly- 
je, parodę tvarkė ir prižiūrėjo. Paro
dę aplankė apie tūkstantis žmonių. 
Daugelis įrašė parodos knygon savo 
komplimentus ir pastabas.

Paskutini vakarę sekmadienj, Ne
munas sušoko 11 ir Žilvytis viena šo
kį. Nemunui autobusę ir vaišes apmo
kėjo Kultūros ir Turizmo įstaiga.

alyvos ir beskylančia i šukes, gabalus.
Sakharovas: „Aš nesakiau,kad 

..bėskyla į šukes, gabalus”

M a i i a r o v a s: ...Jūs iš toliau susi
tikinėjate su reakcionieriais laikraštinin
kais, kaip su Švedijos radijo korespon
dentu Stenholmu. Su jais kalbatės, o jie 
paskui tai panaudoja kiršinančiai pro
pagandai. tai atsispaudžia „Possev” ir 
NTS (emigrantu rusu organizacija Frank 
furte, Vokietijoje Red.)

Jūs turėtumėte žinot, jog NTS prog
rama skelbią sovietinės valdžios nuver
timą „Possev” spaudina jūsų raštus dau
giau negu bet kuris kitas leidinys. Savo 
gi pokalbyje jūs tikrai parodėte tokią 
pat perversmui pritariantį ir priešsovie- 
tini nusistatymą.

UŽ DEMOKRATIJA

Sakharovas: Nesu susipažinęs 
su NTS programa. Jei ji iš tiesu turi to
kius punktus (nuversti sov. valdžia.Red.) 
tai pabrėžiu, jog jie iš pat pagrindų yra 
priešingi mano pažiūroms, kokias aš 
pav. gyniau pokalbyje su švedu radiju. 
Ta proga kalbėjau, jog būtu naudinga 
palaipsniui keisti, sudemokratinti dabar
tine struktūra iš vidaus. Tikrai paliečiu 
ir tai, kas, mano nuomone, yra didelės 
(mūsų) sistemos klaidos ir neslepiu sa
vo pesimizmo dėl galimu pakeitimų ar
timoje ateityje.

Kas liečia minėtus leidinius, aš nie
kad nedaviau NTS ar Possevai jokios 
medžiagos. Mano gi raštai pasirodė dau
gelyje spausdinių, ne vien Possev’e, pav. 
„Der Spiegei” (Vakaru Vokietijos „Vei
drodis”), kurį sovietų spauda iki šiol 
laiko gana progresyvu.

Maliarovo Asistentas:Bet 
jūs niekad neprotestavote prieš Possevą. 
Mes žinom, jog didelė jūsų veikalų dalis 
buvo išspausdinta „Possevo”, ,,Grani” 
ir kitą baltosios gvardijos žurnalą Jš-us- 
kaja Mysl” Paryžiuje.

Sakharovas : Būčiau laimin
gas, jei mano rankraščius išleistu sovie
tų spauda. Pav. jei šalia Jurio Korilovo 
kritikas „Literaturnaja Gazeta”būtu idė- 
ta^ir mano pokalbis su švedų radiju. 
Jei taip būt buvę, tai Kornilovas nebūt 
galėjęs iškraipyti mano pokalbio. Bet 
apie tai negalima nė svajoti (kad Sov. 
spauda tokį dalyką paskelbtų. Red.) 
Man spaudos laisvė yra didžiausios reikš
mės. Lygiai manau, jog straipsnio turi
nys yra daug svarbesnis, negu vieta kur 
jis buvo paskelbtas.

Maliarovo Asistentą s: Ar 
tai ir tuo atveju, kai straipsnis pasiro
do priešsovietiniuose leidiniuose su prieš 
sovietiniais tikslais. Koks yra „Possev”?

Daugiau bus kitame numeryje.

MIRUS A.A. INŽINIERIUI ZENONUI BAČELIUI, REIŠKIAME 
NUOŠIRDŽIĄ UŽUOJAUTĄ PONIAI ALEKSANDRAI BAČELIENEI, SŪ
NUI GRAŽVYDUI, DUKRAI IR JŲ ŠEIMOMS.

B. L. BENDRUOMENĖS

TARYBA IR VALDYBA

MŪSŲ NUOŠIRDŽIAM RĖMĖ- 
JUI ZENONUI BAČELIUI MIRUS. 
NUOŠIRDŽIA UŽUOJAUTA REIŠ 
KIAMEp. ALEKSANDRAI BAČE
LIENEI SU ŠEIMA IR A UKOJAM 
UŽ VELIONI ŠV. MIŠIAS.

TĖVAI JĖZUITAI

MIR US A. A. INŽINIERIUI ZENONUI BAČELIU L REIŠKIAME 
UŽUOJA UTA P. ALEKSANDRAI BAČELIENEI IR VISAI JOS ŠEIMAI.

LITERA TŪROS RA TELIS

Petras Pakalnis

WALTERIS ULBRICHTAS
Neseniai Berlyne mirė Walteris Ulbrichtas, buvęs Rytų Vokietijos komunistų 

partijos sekretorius. Jis kieta ranka valdė savo kraštą 21 metus. Jo tėvas siuvėjas 
o jis pats mokėsi staliaus amato. Eidamas 19 metus jstojo į komunistų partiją. Pa
tekęs į Rusiją, Ulbrichtas susipažino su Leninu ir palaikė su juo šiltus santykius. 
Jis krito į akį ir Stalinui, kuris tuojau pastebėjo, kad Ulbrichtas bus geras jo valios 
vykdytojas.

Kilus pilietiniam karui Ispanijoje, 
Ulbrichtas nuskubėjo j tą kraštą ir pa
dėjo likviduoti Stalinui nepalankius ko
munistus. Tuo pačiu amatu jis vertėsi 
ir sugrįžęs j Vokietiją. Nacių laikais jis 
aklai laikėsi Stalino nurodymų. Paskui, 
pabėgęs į Rusiją, jis ragino savo tautie
čius mesti ginklus ir nekovoti prieš ru
sus, nes karas esąs pralaimėtas ties Sta
lingradu. Sovietams užėmus Rytų Vo
kietiją, jis grįžo į tėvynę ir tapo komu
nistų partijos sekretorium.

Kopijuodamas Sovietų valdymosi sis
temą, Ulbrichtas sunaikino visus savo 
priešus, įvedė griežtą cenzūrą ir valdė 
kraštą autokratiškai. Jis atstatė sugriau
tus miestus ir pradėjo plėsti pramonę, 
nes norėjo pasivyti Vakarų Vokietiją. 
Tačiau dėl didelės drausmės ir maisto 
produktų trūkumo 1953 m. sukilo Ry
tų Berlyno darbininkai ir dvi dienas 
šaukė gatvėse „mirtis Ulbrichtui". Juos 
numalšino rusų lankai. Vietoj atleidęs 
vadeles, Ulbrichtas padidino darbinin
kams darbo kvotą. O vokiečiai jo pa
klausė.

Kai 1961 m. vokiečiai pradėjo ma
sėmis bėgti iš Rytų Vokietijos j vakari
nę Ulbrichtas įsakė statyti Berlyno mū
rą ir taip atskyrė savo tautiečius nuo Va
karų Vokietijos, kad per 12 metų tik 
163 vokiečiams pavyko pasprukti iš 
Rytų Vokietijos. Gavęs žinią apie suki
limą Vengrijoje, jis patarė Kruščiovui 
malšinti jį tankais. Kruščiovas taip ir 
padarė. Matydamas, kad Aleksandras 
Dubčekas atleidžia komunistų uždė
tus varžtus Čekoslovakijoje, Ulbrichtas 
patarė Brežnevui žygiuoti į Čekoslo
vakiją. Žinoma, čekai ir vengrai ant jo 
pyko, bet jo pozicija Kremliuje nuola
tos stiprėjo. Tačiau kai rusai pradėjo ge

PO ILGOS LIGOS NETEKUSIAI 
SAVO VYRO,P. ALEKSANDRAI 
BAČELIENEI SU ŠEIMA MŪSŲ 
NUOŠIRDI UŽUOJAUTA.

KAP. JUOZAS IR MARIJA 
ČIUVINSKAI.

rinti savo santykius su Vakarų Vokieti
ja, jie paaukojo Ulbrichtą ir atmetė jo 
pretenzijas į Vakarų Berlyną. Tada Ul
brichtas pasijuto izoliuotas ir prieš po
ra metų atsisakė komunistų partijos sek 
retoriaus vietos. Būdamas silpnos svei
katos ir eidamas 78 metus, jis pasiliko 
tik respublikos prezidento pareigas.

Nepaisant kietumo ir griežtumo, 
Ulbrichtas padarė Rytų Vokietijai daug 
gero. Po nepavykusio 1953 m. sukilb 
mo Berlyne, jis nukreipė daugiau kapi
talo žemės ūkiui ir pradėjo daugiau ga
minti maisto produktų. Pasotinęs savo 
tautiečius, jis pradėjo plėsti Rytų Vo
kietijos pramonę, kuri dabar užima pa
saulyje dešimtą vietą. Dabar Rytų Vo
kietijoje yra apstu maisto ir visokių 
pramonės produktų: radijo ir televizi
jos aparatų, šaldytuvų, automobilių ir 
k. Nemažai lieka ir eksportui. Tačiau 
jo svajonė sujungti-Rytų ir Vakarų Vo
kietiją į vieną valstybę ir įvesti joje ko
munistų režimą neišsipildė. Taip pat 
neišsipildė nė antras jo troškimas, bū
tent, pavyti ir pralenkti Vakarų Vokie
tijos pramonę.

Ulbrichtas buvo labai darbštus žmo
gus ir be jokių sentimentų vokietis. 
Nors jo brolis gyvena New Yorke ir 
duktė Vakarų Vokietijoje, bet per pas
kutiniuosius metus jis nepalaikė su jais 
jokių santykių. Jei duktė nenori gyven
ti tėvo valdomame krašte, matyt, kad 
ten ko nors trūksta. Tačiau jo sukurtą 
valstybę pripažįsta 89 tautos. Ulbrich- 
to mirtis pašalino, kliūti Rytų ir Vaka 
rų Vokietijų suartėjimui ir Sovietų bei 
JAV santykių pagerėjimui. Ulbrichtas 
kaip teisingai pastebėjo vienas JAV žur
nalas buvo tikra komunizmo siena.
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Šį SEKMADIENĮ lygiai io valandą 

§v Kazimiero salėje bus paminėta Tau
tos šventė.

Minėjimas prasidės šv. Mišių auka.
Po mišių bus neilga programa ir vai

šės su pačių dalyvių atsineštais užkan
džiais. &

Dėl Tautos šventės minėjimo NE
MUNO tautinių šokių repeticijos ne- 
bus.

Prasidėjo metinis šv. Kazimiero pa- 
rapijos lankymas. T. Petras Daugintis, 
pirmą kartą lank® parapija kaip jos 
klebonas. Šią savaite lanko TUCURU- 
VI apylinkės bairus.

Apie šio mėnesio vidurį grįsiš Š. A- 
merikos T. Antanas Saulaitis, tai ir jis 
padės parapiečius lankyti.

M.L1ETUVOS REDAKCIJOJE GA
LIMA GAUTI TOKIŲ PLOKŠTE
LIŲ NUSIPIRKTI. Jų kaina tarp 25 
ir 30 kruzeirų:

Kokiais keliais,
Lietuva brangi, dainos iš Lietuvos
Vėl dainuojam su Rūta (2 vol)
Grįšim, grįšim
Lino Žiedas,
Devynbalsė,
40 mėlodijų
Mes žengiam su daina
Sodauto (Lietuvos vyrų choras) 
Laimės Nemunėlis

II

gí A>KST0 KVIEČIA

Lapkričio 18 d. 16 valandą, Zelinoje 
Seserų Pranciškiečių gimnazijos salėje, 
„Žilvičio" tėvų komitetas rengia kultū
rinę popietę. J ją atsilankyti iš anksto 
kviečia visus S. Paulo lietuvius.

Programoje bus Vyt. Alanto 3 veiks
mų drama „komedija" Visuomenės vei
kėjai" ir kiti įvairumai.

Visos organizacijos bei pavieniai as
menys prašomi tą dieną nerengti išvy
kų ir kitų parengimų, o dalyvauti vaidi
nime.

„Visuomenės veikėjų" artistai sekan
čiai repeticijai renkasi (išmokę roles) 
rugsėjo 23 dieną, 16 valandą, Jaunimo 
namuose.

S

LIETUVIO DARBAS IR ŠIR
DIS AMAZmaJOJE

Vakarinėje Amazonijoje, prie pat Bo
livijos rubežiaus, milžiniškų girių apsup
tame Guajará-Mirim miestelyje jau 11 m. 
darbuojasi kun. Bendoraitis. Darbuojas 
ir aukojasi patiems nelaimingiausiems 
vargšams, visokiausiems ligoniams, netu 
rintiems kuo užsimokėti už paprasčiau
sius vaistus. Čia gyvena tokių var
gingų žmonių, kurie ir saujelės mandio- 
kos miltų nevisada teturi valgiui išsivirt. 
Visas jų apdaras tai keli skarmalai, ku
rtus dėvi iki nukrenta nuo nugaros. Jų 
„namai" tai iš žolių ir kitų augalų pasi
statytos pašiūrės. Šitaip gyvenant ir mai
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VISIEMS LANKIUSIEMS MŪSŲ A.A. VYRĄ IR TĖVĄ

ZENONĄ B A C E L į

sunkios ligos metu, prie jo bedėjusiems, o jam mirus dalyvavusiem 
šermenyse, palydėjusiems į kapines /pareiškusiems mums užuojau 
tą ir atsilankiusiems i septintos dienos mišias,nuoširdžiausiai dėko

jame. Aleksandra Bačelienė ir šeima

Kunigas F. Bendoraitis savo pavyz
džiu ir sunkiu darbu per 11 metų atli
ko tikrai sveiką, konstruktyvią kritiką. 
Jis pastatė ligoninę. Pradėjo iš nieko.

tinantis, nenuostabu, kad siaučia viso
kiausios ligos: malarija, kirminai, vidu
riuose, džiova ir gan dažnai dar pasitai
kantys raupsai. Jei jiems niekas nepade- Atkakliai dirbdamas dabar kasdien per
da, jie miršta liūdnoje savo būklėje.

Daug kas kedena jų gyvenimą, kriti
kuoja jų apsileidimą, tingėjimą, nešvarą 
ir tt. Jei tie .kritikai būtų susipažinę su 
tų žmonių gyvenimo aplinkybėmis, taip 
lengvai nekritikuotų, o kibtų j darbą pa
dėti.

Maloniai kviečiame narius ir bičiulius atsilankyt! i

BR. VICTOR P. SAULYTIS

PIRMUOSIUS LK.ŠV. JUOZAPO BEND
RUOMENÉS PIETUS. kĖS

Jie bus sekmadienį, rugsėjo 16 dieną,12.30 valandą,Zelinos Jaunimo 
namuose.

Ta proga bus paminėti Bendruomenės steigėjai kunigai JERONIMAS 
VALAITIS IR BENEDIKTAS SUGINTAS. Už juos prelatas A. Armi
nas atnašaus mišių auka Zelinos bažnyčioje 11 valandų.

Pakvietimus galima gauti pas valdybos narius ir Zelinoje p. Vyto bare.

leidžia per savo konsultoriją tarp 80 ir 
100 ligonių. Visi priimami ir aptarnau
jami dykai; kam reikalinga, duoda ir 
vaistus dykai. Operacijos ir visas išlaiky 
mas ligoninėje taip pat dykai. Žinoma, 
kas gali ir kiek gali, tiek moka, kad būt 
galima padėti niė nieko neturintiems.

Kunigas Bendoraitis nuolat didina ir 
plečia savo ligoninę. O tai reiškia jam la< 
bai daug rūpesčių ir galvosūkio, daug 
darbo ir išlaidų. Jis planuoja greitu.lai
ku statyti artimos upės saloje tarptauti
nę ligoninę raupsuotiems ir džiovinin
kams. Būtų kilnu ir garbinga ir lietu
viams dosniai prisidėti prie šitų mūsų 
tautiečio darbų.

Kun. Hermanas J. Šulcas

LIETUVIS GYDYTOJAS

Dr. ANTANAS Š1AULYS

Omuigija. neurologija, kli
nika.
R. dos Thlhos.nr 1822
Moóca. Tel. 92-39-91

Lietuvių damos ir chorai
Suk, suk ratelį
Žirginėliai
Baltijos vėjelis,
Tra-lia-lia
Sigutė
Linksmų Kalėdų.

Redakcijoje galima gauti ir gerų, 
ir gražių lietuviškų knygų ir nusipirk 
tifir iš knygyno pasiskolinti skaityti.

dRURGLÂO-DWHSTA-S ALTA
RISTA, C.R.O. NO.727 PELA UNI
VERSIDADE DE SAO. PAULO.

CUNICA^CIRURGIA-PROTESE- 
RX ADULTOS E CRIANÇAS. 
Gydo dantų smsgssm ir kanalus. 
Priima nuo 14 iki 20 valandos, ir 
šeštadieniais.
R. Françca Carvalho, 121, Moóca, 
Užpakalyje lietuviu mokyklos.

Telefonas: 292-28-26.
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