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Užsienio Reikalu Ministeriu Konferencijai v 
Ženevoje prasidėjus

Spaliaus mėn. 27 d. vėl su 
sirinko nauja keturių didžių
jų konferencija - šį kartą už 
sienio reikalų ministeriu. Pro 
gramoje numatytos svarstyti 
šios pagrindinės problemos:

1) Vokietijos apjungimas ir 
Europos saugumas,

2) Nusiginklavimas, Ir
3) Rytų ir Vakarų santykių 

švelninimas bei plėtimas.
Trijų didžiųjų Vakarų vals 

lybių (Amerikos, Anglijos ir 
Prancūzijos) užsienio reikalų 
ministeriai jau iš anksto pa
reiškė, kad jie sutiks su sau 
gurno sistemos Europoje ga
rantavimu tik tuo atveju, jei 
pirma bus apjungta visa Vo
kietija, tai yra sujungtos ryti 
nė ir vakarinė zonos, kurios 
galės laisvais rinkimais, pra
vestais tarptautinėje kontrolė 
je, išsirinkti sau patinkamą 
vyriausybę. Žinančiųjų tvirti 
nimu, netenka laukti, kad jau 
šioje konferencijoje būtų ga
lutinai išspręstos visos rūpi
mos problemos, net ir toji pa 
t Vokietija apjungta, bet gre 
ičiausia po šios konferencijos 
eis dar visa eilė kitų, kur rú 
pintieji klausimai bus nagri
nėjami toLau.

Pavergtiesiems rūpi, ar to
kios konferencijos pagreitins 
jų išlaisvinimą, ar jį atitolins 
o gal net, ko gero, faktiškai 
neribotam laikui paliks sovie 
tinėj hegemonijoj pavergtuo
sius Rytų ir Vidurio Europos 
kraštus.

Mūsų ir kitų pavergtųjų ta 
utų laisvinimo veiksniai ne 
viena proga yra pabrėžę ir 
atkreipę didžiųjų valstybių 
užsienio politikos vairininkų 
dėmėsi, o paskiausiu metu 
New Yorke posėdžiavę Paver 
gtų Europos Tautų atstovai, 
devynių pavergtų tautų vardu 
priėmė specialią rezoliuciją, 
pabrėždamos, jog neišlaisvi
nus šių kraštų, Europoje ne
bus nei pastovios taikos, nei 
saugumo. Sovietų pasiūlytas 
būdas tarptautinei įtampai 
švelninti, ar suteikimas jiems 
re kalaujamų garantijų neišla 
isvinus pavergtų valstybių, 
faktiškai jose įamžiantų Sovi 
etų viešpatavimą ir tik suda
rytų palankias sąlygas tolimes 
ne1 ekspansijai.

Todėl J A V, D. Britanijos 
ir Prancūzijos vyriausybėms 
buvo įteiktas nutarimas, ku
riuo reikalaujama, jog neatsi 
sakytų paremti pavergtųjų 
tautų laisvės aspiracijas ir 
nepasirašytų su Sovietais jo
kios sutarties, kuri įsakmiai 
arba netiesiogiai patvirtintų 
Sovietų neteisėtus užgrobi
mus Centro ir Rytų Europo
je, tuo būdu pratęsdama da
bartinį Europos suskaldymą, 
bet sudarytų visas reikalin
gas sąlygas tų kraštų gyven
tojų valiai pareikšti laisvais 
rinkimais ir pasirinkti norimą 
valdymosi formą. O tos vals 
tybės, kai tik jų laisvė bus 
patikrinta, ir vėl galėdamos 
nepriklausomai tvarkytis sa
vo laisva valia įsijungs į eu

ropinio saugumo sistemą.
Pavergtieji tik pasidžiaugs 

jei bus išlaisvinti iš komunis 
tų vergijos 17 mil. Rytinėje 
zonoje gyvenančių vokiečių, 
bet tuo visa problema dar ne 
bus išspręsta: dar liks paverg 
ti arti 100 mil. kitų europie
čių, visu savo gyvenimu ir 
kultūra esmingai susijusių, 
su Vakarais. Todėl Vakarai 
turėtų sudaryti aiškų konstru 
ktyvų planą, kaip turėtų būti 
išlaisvinti visi kiti pavergtie
ji. Jų neišlaisvinus - nebus 
pasiekta nei tikros taikom, 
nei pastovaus saugumo, jokia 
pasaulyje valstybė ar jų jun
giniai, kad ir kokie jie būtų 
dideli ar galingi, nei teisiškai 
nei morališkai neturi teisės 
kitų kraštų - net ir mažiau
sių - nepriklausomybes pa
versti savų mainų objektu - 
bet kokios Vakarų ia prasme 
nuolaidos tik prisidėtų prie 
rezistencijos dvasios už gele 
žinės uždangos palaužimo ir 
iš tų tautų, kad ir nenoromis 
darys potencialų Vakarų prie 
ša Nekalbant jau apie mo
ralinių įsipareigojimų ir lais
vės kaip principo gynimą, 
jau ir dėl pačių savo gero 
vės, kaip yra pabrėžęs tuo 
reikalu ne vienas egzilų poli 
tikas, Vakarai turėtų viską 
daryti, kad pavergtieji būtų 
juo grečiau išlaisvinti. Šiaip 
jie, įjungti į sovietinę sistemą 
kad ir nenorėdami, turės pa 
dėti Sovietams kalti ginklus 
tiems patiems Vakarams pa
vergti. Savo laisvės ar sau 
gurno negalima pirkti kitų pa 
vergimu.

Ypač JAV vyriausieji vadai 
ir atsakingieji politikai yra 
ne kartą kėlę reikalą išlais
vinti visus pavergtuosius. Štai 
kad ir paskiausia, kalbėda
mas JAV Karo veteranams 
valstybės sekretorius J. F. 
Dulles vėl pabrėžė; taika, ku 
rios mes sielcame, nėra tai
ka bet kuria kaina, bet taika 
paremta laisve». Ir jis pa
reiškė įsitikinimą, jog viešoji 
pasaulio opinija privers So
vietus gražinti laisvę taip pat 
Rytų Europai. E.

Ko Maskva reikalaus
Ženevoje?

Molotovas ir jo bendradar
biai Ženevon nusivežė visai 
priešingus planus, negu ang
lai, amerikonai ir prancūzai. 
Rusai pirmoj eilėj nori saugu 
mo garantijų, o tik paskui ža 
da kalbėtis apie Vokietijos 
suvienijimą. Beabejo, Krem
liaus diktatoriai tikisi, vakari 
ečiams davus saugumo garan 
tijas, tuo pačiu bus jiems ga 
rantuoti visi kraštai esantie
ji anapns geležinės uždangos.

Kai del nusiginklavimo irgi 
stato visą eilę vakariečiams 
nepriimtinų reikalavimų, kaip 
pavyzdžiui panaikinti Šiaurės

«Banco Mundial» (Amerikoje) paskolos dėka, Salvador 
valstybėje, prie upės Rio Lempa statoma didžiulė elektros 
jėgainė. Nuotraukoje matome, kaip keltuvais darbininkai y 
ra perkeliami1 į kitą užtvankos pusę.

Atlanto Sąjungą, atsisakyti už 
sienyje bazių. Rytų Vokieti
ja sutiksianti su laisvais rin
kimais tik tuomet, kai bus at 
sisakyta nuo Paryžiaus ir Lon 
dono sutarčių ir taip toliau.

Žinodami ir vieno ir kito 
fronto reikalavimus, kuriuos 
nusivežė į Ženevą, nesunku 
pramatyti, kad šioje užsienio 
reikalų ministeriu konferenci 
joje nieko praktiško nebus 
pasiekta. ,

— Per keturių didžiųjų už
sienio reikalų ministeriu kon 
ferenciją Ženevoje, besvars
tant Europos saugumo pakto 
sudarymo, Vokietijos apjungi 
mo ir kitus klausimus, gali 
but taip pat gyvai paliesti ir 
Lietuvos, kaip artimiausios 
Vokietijos kaimynės, intere
sai. Ryšium su šia konferen 
cija Lietuvos ministeris Lon
done B. K. Balutis šiomis die 
norais įteike atatinkamą notą 
Britų vyriausybei.

— Spaliaus m. 12 d. Lon
done įvyko bokso rungtynės 
tarp Anglijos ir Sovietu Są
jungos boksininkų. Rusų bok 
sininkų tarpe buvo ir du Lie 
tuvoR sportininkai, tai Algir
das Šocikas, sunkaus svorio 
ir Romauldas Murauskas, pus 
sunkio svorio. Pirmasis yra 
laimėjęs Sov. Sąjungos bok
so čempiono titulą.

Kaip anglų spauda rašo, 
geriausiai rungtynėse pasiro 
dė A. Šocikas nugalėjęs an
glų P. James pirmame kėli
nyje. Murauskas turėjo sūri 
kiau kovoti prieš anglą Re- 
drupą, bet buvo pripažintas 
laimėjęs taškais. Anglijos lie 
tuviams pasikalbėti su savais 
tautiečiais neteko, nes visą 
laiko buvo saugomi politru- 
kų.

— Clevelande, Bostone ir 
kituose miestuose pabaltieči- 
ai suruošė demonstracijas 
prieš rusų žurnalistus ir ki
tas delegacijas atvykusias pės 
A merikprr «studijuoti». į į ! ; ? .’V Cc ■ , i

Spaliaus mėn. 24 d. Jungtinėms Tautoms suėjo jų vei
kimo dešimtmetis. Jung. Tautų Organizacijos būstinė yra 
Amerikoje, New Yorke Čia matome priešakyje, prie pat u- 

‘ i (East River) pastatus, sodus, o toliau New Yor- 
ko miesto dangoraižių vaizdą.

— São Paulo ęstade kuku
rūzų ir ryžių sėjimą suvėlino 
rugsėjo mėnesį buvusi saus
ra. Buvo neįmanoma žemė 
paruošti Šiais metais ypač 
daug daugiau numatoma so
dinti kukuruzų. nes jų kainos 
rinkoje yra aukštos. Šiek 
tiek daugiau bus pasėta ir ry 
žiu. Kviečių derlius apie Ita 
petiuingą nuo vien® alkerio, 
gauta du tūkstančiai kilogra 
mų. Kaikuriose vietose kvie 
čiams pakenkė šalnos.

— Venezuela dabartiniu 
metu gamina dešimtis nuo
šimčių viso pasaulio naftos.

— Argentinos prezidentas 
Leonardi pranešė, kad krašto 
ekonominė, finansinė padėtis 
yra katastrofiškiausia iš visos 
jos istorijos. Argentina užsi
eniui yra skolinga 757 milijo 
nūs dolerių, kurie turi būt su 
mokėti iki 1960 metų. Argen 
tina aukso rezervo banke te
turi tik 35 milijonų dolerių. 

Peronas 1946 m. paimdamas 
valdžią rado svetimos valiu
tos atsargų vieną bilijoną 682 
milijonus dolerių.

Žemės ūkis, gyvulininkystė 
irgi yra beveik sužlugdinta. 
Dirbtinu būdu mėgino kelti 
industriją, bet be pasekmių. 
Tai vis diktatūros pasekmės.

— Praėjusį sekmadienį Sa- 
aro krašto gyventojai pasisa
kė didele dauguma prieš kra 
što sueuropėjinimą. Dabarti
nė padėtis pasiliks ligi taikos 
konferencijos. Jš balsavimo 
davinių matyti Saaro kraštas 
linksta Vokietijos pusėn.

— Komunistinė Kinija vėl 
kelia portugalų kolonijos Ma 
cau gražinimo klausimą prie 
Kinijos. Jau keturi šimtai 
metų kai Portugalija valdo 
Macau koloniją.

— Amerikoje moksliniams 
tyrinėjimams yra išleidžiama 
kasmet apie keturis bilijonus 
dolerių. Pusę šių pinigų gau 
na iš privačiu kompanijų ar 
asmenų, o kitą pusę vyriau
sybė skiria.

-- Amerikos užsienio rei
kalų ministeris J. Foster Dul 
leo vykdamas Ženevon turi 
ir opozicijos - demokratų par 
tijos pilną pritarimą. Taigi 
drąsiai gali kalbėti visos A- 
merikos vardu.

— Birmanijoje banditai iš 
mokyklų pagrobė 60 mergai
čių ir jas paslėpė džiunglė
se. Už jų gražinimą reika
lauja labai didelės pinigų su 
mos.

— Amerikoje statomi dan
goraižiai, kurių sienos iš vi 
daus yra išklojamos spalvuo
tu aliuminiu. Pittsburge, Pa., 
statomas 16 aukštų namas 
bus išmuštas iš vidaus spal
vuotu aliuminiu.

— Amerika atsiųs Brazili
ja aerodromams reikalingų 
įrengimų, bei reikalingų apà 
ratų, kaip pavyzdžiui radar, už 
pusantro milijono dolerių ver 
tės.
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ANAPUS GELEŽINĖS UŽDANGOS
KOLCHOZINIS GYVENIMAS OKUPUOTOJE LIETUVOJE

Rūta Alė — Nakaitė 
v

Malda Visu Šventu Diena
Kiek vyresnio amžiaus jau 

nimas, kuris Lietuvą užimant 
bolševikams buvo bent 10 
metų, retesniais atvejais sto 
ja į pionierius a* ..į komjauni 
mo gretas. Šita jaunimas 
turi didesnį supra.imą apie 
Nepriklausomą Lietuvą ir, 
atrodo, yra didesnėje tėvų 
Įtakoje. Bolševikiniais metais 
gimusio jaunimo stoja daugi
au. Kiti stoja į komjaunimo 
eiles iš išskaičiavimo nes, jei 
nestosi tai neišeisi nei moks
lų, nei geresnį kur darbą gau 
si. Kolchoze dirbantieji yra 
prislėgti. Jiems yra aišku 
kad iš kolchozo išeiti ar ki
tur darbo gauti yra beveik 
neįmanoma, gi kolchozuose 
atlyginimas yra pats žemiau 
sias, todėl dirbantysis tik var 
gaiš negalais gali iš jo išsi
versti. Net ir dviratį , įsigyti 
labai sunku. Gal dėl savo 
sunkios padėties ir didesnio 
atsparumo lietuvis kolchozi- 
ninkas mažiau kreipia dėme
sio į įvairius komunistų rei
kalavimus, negu pvz. dirbau 
tieji prekyboje arba pramo
nėje. Nekartą kolchozininkai 
verčiami pvz. užsiprenume
ruoti kom. spaudą, tiesiai at
kerta, kad tam tikslui neturi 
pinigų. Kai kiti vengia eiti 
į bažnyčias, tai kolchozinin
kai į jas eina nieko nepaisy 
darni. Gal niekas taip ne
keikia bolševikinės santvar
kos ir nebijo viešiau pasaky
ti savo nuomenę, kaip kol
chozininkai. Jie ir t tip žino 
kad jų padėtis dėl to nepasi 
darys blogesnė, nes blogesnė 
ir negali būti

Kolchozininkai toli gražu 
neaprūpinami taip prekėmis 
kaip kartais mėgsta pasigirti 
kom agitatoriai. Tai pripa- 
pažįsta ir ta pati komunisti
nė spauda. Pvz. pereitų me 
tų «Tiesai Nr. 191 rašė, kad 
toks «Limos» fabrikas Kaune 
išleidžia blogus vilnonius au
dinius. Įmonėje nėra «atka
klios kovos» už «puikią garai 
nių kokybę, pažeidžiama ga- 
mybos technologija, gauna
ma daug reklamacijų Vien 
per pirmąjį ketvirtį (1954) 
įmonė gavo reklamacijų už 
13 000 rublių» Trūksta ava 
lynės ypač 7 8 m. vaikams. 
Tokio dydžio batelių sunku 
gauti parduotuvėse, nes jų 
įmonės išleidžia aiškiai per 
mažą kiekį, — pastebi ta pa 
ti «Tiesa». Daugelis baldų 
fabrikų išleistų gaminių turi 
rimtų trūkumų, baldai gamina 
mi iš neišdžiūvusio medžio, 
o medžiui išdžiūvus, atsiran
da plyšių ir baldai genda». 
Jei jau bloga šiuo atžvilgis 
padėtis miestuose, tai dėl 
prekių trūkumo dar bloges
nė padėtis kaime. Tų pačių 
metų Nr. 224 «Tiesa» rašo, 
kad batų nėra jokio pasirin
kimo. Pvz. Kazlų Rūdos ava 
lynės parduotuvėje nuolatos 
trūksta modelinės vyriškos 
ir moteriškos avalynės o ypač 
tų numerių, kurie turi didelę 
paklausą tarp pirkėjų. Kitur 
«Naujojo Kelio» kolūkio par 
duotuvėje nėra druskos, ži
balo, puodu ir keptuvių. To 
dėl tenka ju vykti į kaimyni 
nius rajonus arba į Kauną. 
Panaši padėtis «Šviesiojo Ke 
lio» kolūkio parduotuvėje, 
kurioje trūksta.net pačių bū 

. tin i ausiu prekių.
Štai š/m. rugsėjo 10 d. boi 

ševikai paskelbė oficialius 
«LTSR Žemės Ūkio Ministe 
rijos» duomenis, kaip įvykdė 
darbus Mašinų Traktorių Sto 
tys iki minimosios datos. Pa 
sirodo kad kombainais buvo 
derlius suimtas tik labai ma-

žu mastu. Iš 135 M TS 82 
įvykdė plano nuo 10 iki 0,1 
prae., 35 MTS — nuo 70 iki 
10,3 MTS įvykdė daugiau 
kaip pusę, o 18 MTS kombai 
nai visai nedirbo. Vadinasi 
visus tuos darbus turėjo atlik 
ti patys kolchozininkai «pik
čiausiomis buržuazinėmis prie 
menėmis», bet ne pačia prie 
šakine tarybine technika», ku 
ria nuolatos taip giriasi bol
ševikai.

O kaip jie moka girtis, ga 
Įima suprasti kad ir iš š/m. 
rugsėjo 21 d. per Vilniaus ra 
diją pasipasakojimų vad. «Var 
totojų Kooperatyvių Sąjungos 
valdybos pirmininko draugo 
Murausko». Murauskas savo 
pranešime pažymėjo, jog «pas 
taraisiais metais kolūkiniame 
kaime atsirado nauja preky
bos sritis — prekyba gamybi 
nes ir ūkinės paskirties pre 
kerais». Atsieit, daugelis ko
lūkių, įvykdę valstybinių gy 
vulininksytės produktų paruo 
šas, «parduoda kooperatinės 
prekybos organizacijoms pie 
ną, mėsą ir kt ž. 11. produk
tus, apiprekinimo tvarka 
tai gaudami automašinas, 
komobilius, traktorius ir 
tas gamybinės paskirties 
ū. mašinas». Juo daugiau 
kiais mainais» «šaiiai pateiki 
ama ž. ū. produktų, juo dau 
giau kolūkiai gauna betarpis 
kai reikiamų prekių», ir Mu 
rauskas išskaičiavo, kad, esą 
jau už pristatytus 
kystės produktus 

už 
lo- 
ki- 

ž. 
to

gy vulinin- 
per 8 mene

sius kolūkiai «nusipirkę» 50 
lokomobilių, kelias dešimtis 
vidaus degimo variklių dyze 
linių motorų etc. 140 kolūkių 
įsigiję net «ekonomiškus ne
didelio pajėgumo “HTZ-7” 
traktorius, taikomus sodiniu 
kystės ir daržininkystės dar
buose». Iš viso Lietuvos ko 
lūkiams už pristatytus šiais 
metais produktus būsią «par 
duota» daugiau kaip 1 000 au 
tom šinų, kolūkių statybinių 
karas papildomai dar apie 
20.000 tonų cemento etc. Iš 
viso kolūkinio kaimo gyven
tojams ir rajonų/darbo žmo
nėms esą šiemet parduota pre 
kių 132 mil. rubjių daugiau, 
negu pereitais metais tuo pa 
čių laikotarpiu. Parduota taip 
pat daugiau radijo imtuvų, 
sportinio inventoriais, muzi
kos instrumentų etc.

Vilniuje šiemėt 'atidaryta 
10 nauju ž. ū. produktų komi 
so parduotuvių. Komiso par 
duotuvės miesto gyventojams 
šiemt pardavė bulvių naujų 
daržovių, vaisių, mėsos ir pie 
no produktų už 47 mil. rublių 
(25 mil. rub. daugiau, negu 
per visus pereitus metus). 
Šie vis didėją «pardavimai», 
kurie įvykdomi tik pristačius 
reikalingą kiekį ž. ū. produk 
tų. rodo, kaip sukolchozintam 
Lietuvos kaimui dar daug ko 
stinga. O pasiekusiųjų nese 
niai Vakarus pasakojimais 
kad ir apie jų kolchozus, kur 
teko dirbti, ne vienu atžvil
giu duoda būdingų duomenų 
ir apie gyvenimą kituose,

Tėve mūsų, Kurs esi — — — 
Visų Šventųjų giedras rytas, 
rudenio diena šviesi, 
ir man maža viltis širdin įkritus. 
Šventas Jonai, 
po vienu stogeliu su Kristumi 
upes ir kryžkeles kurs mūsų saugai,;. 
Šventas Jurgi, 
pamynės slibiną po kojų — 
Šventa Veronika, 
baltoj drobulėj krauju parodžiusi pasauliui 
Visi Šventieji ir pakelių Smūtkelių Kristus 
Ten mūsų viskas, viskas, viskas — — — 
Tėve mūsų, Kursai esi - --------
Ilga lituanija vardu Visų Šventųjų... 
Mūsų bažnyčios, ir paupės, ir kryžkelės, 
mūsų laukai ant amžių amžinųjų — 
Gražinki, Tėve, 
Lietuvos vaikus gimtojon žemėn — 
A m

Kančią —
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taip pat tam tikra prasme vi 
są sukolchozintų Lietuvos 
valstiečių buitį.

Šiuo metu okup. Lietuvoje 
veikia 135 MTS, 70 tarybinių 
ūkių ir (Vilniaus radijo 1955- 
VII 22 nraueširau) 1.795 koiū 
kiaį, į kuriuos buvo įjungti 
prievarta 367 000 valstiečių 
ūkiai. Kiekvienas kolchozas 
okup. Lietuvoje vidutiniškai 
apima po 2. 365 žemės, išjos 
1.420 ha — dirbamos.

Skaičiuojama, kad Sov. Są 
jungoje esama apie 22 mil. 
kolchozinių «šeimų su dviem 
dirbančiais asmenimis, todėl 
kolchozininkų skaičius turis 
siekti 45 mil. Jų tikslų skai
čių sunku nustatyti, kadangi 
Sovietai šiuo reikalu statist! 
nių duomenų neskelbia be to, 
darbingų kolchozininkų kie
kis taip pat įvairuoja, nes 
ne visiems jiems tenka per 
metus dirbti po lygiai darbo 
dienų. Už kolchozininkus 
sunkesnė padėtis nebent prie 
vąrtinių darbininkų, suvarytų 
į darbo vergu stovyklas. Dar 
bininkų ir tarnautojų Sov. Są 
jungoje priskaičiuojama apie 
40 mil. Procentiškai dirbau 
čiųjų skaičius siekia 55. Iš 
210 mil. Sov. Sąjungos gyven 
tojų tuo būdu galinčių dirbti 
būtų apie llč mil. Iš tikro 
dirbančių skaičius vertinamas 
apie 100 mil. Iš jų kolchozi 
ninku padėtis ypač sunki.

Buitis soviet, sistemoje ir 
svetur. Vilniaus radijas ir 
pavergtoje Lietuvoje leidžia
ma kom. spauda nuolat lin-

O

Švietimas

Vidurinis mokslas Viso
Progm. Kt. spec Gimnz. 

m-los ir tolyg. 
m los

45 85 84 214
42 -96 - 79 217
40 120 - 83 243
27 79 93 199— 380 380

2. Mokyklų skaičius
Lentelė Nr. 2
Mokslo Pradžios mokslas
metai Pradž. 

m-los
Progm . Spec.

m-los

1935/36 2 545 130 2.675
1936/37 2.560 138 2.698
1937/38 2.601 160 2.761
1939/40 2.713 106 2.819
1955/56 2.415 970 3 375

Kiek sunkiau yra lyginti
dėl mokslo sistemos skirtin
gumų mokyklų skaičius. Da
bartinėj Lietuvoj visas moks
las suskirstytas į 3 laipsnius.

1 - Pradžios mokslas:
a) keturių skyrių mokyklos - 
vad. pradžios mokyklomis. 
Mokslas nemokamas. Lanky 
mas privalomas nuo 7 metų 
amžiaus,
b) septynmetės mokyklos. Ba 
igusieji pradž. mokyklą stoja 
į 5 klasę. Mokslas nemoka
mas.

2 - Vidurinis mokslas. Pa
grindinis šios mokyklos tipas 
atitinka gimnazijoms. Jose y 
ra 7 klasės. Baigusieji sep
tynmetę mokyklą, stoja į 8 

ksniuoja apie Sovietų sukur 
tą tariamai laimingą gyveni
mą.

Àr iš tiesų pavergtasis lie 
tuvis gali būti laimingas?

klasę. Šids rūšies mokyklos 
išduoda atestatus, teikiančius 
teisę stoti į aukštąsias moky 
klas. Šalia pagrindinio tipo 
gimnazijos, yra įvairiu speci 
alių mokyklų, kurias baigusie 
ji turi tas' pąčias teises.

3 - Aukštosios mokyklos. 
Jų yra įvairių: institutai, kon 
servatorijos, akademijos, poli 
technikumai etc. Pažymėtina 
kad Lietuvoje veikia tik vie
nas Vilniaus (dabar pavadin
tas Kapsuko vardu) universi
tetas. Kauno universitetas iš
skirstytas į įvairius speciali
us institutus bei politechnikų 
mus.

4 - Aspirantūra - tolimes
nės studijos, baigus aukštąjį 
mokslą. Jis būna stacionari
nis (studijos tęsiasi 3 metus) 
arba neakivaizdinis (studijos 
tęsiasi 5 metus). Lietuvoje 
visų specialybių aspirantūros 
nėra. Aspirantas priima kon

(Tąsa 3 pusi.)
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(Tąsa iš 2 pusi.)

kurso keliu. Priimtieji gauna 
iki 700, — rublių stipendijos. 
Šios rūšies studijos išeina iš 
normalaus mokslo rėmų. As
pirantūra yra ruošimasis mo
ksliniam darbui.

Iš to kas pasakyta matome 
kad, norint palyginti N. Lie
tuvos mokyklų skaičių su so 
vietinėmis mokyklomis, nega 
lime vien dabartinių pradž. 
mokyklų (keturių skyrių) ska 
ičių lyginti su nepriklausomy 
bės laikais buvusių mokyklų 
skaičiumi. Toks palyginimas 
parodytų, kad prieš 15 metų 
sietuvoje buvo 29 8 pradž. 
mokyklomis daugiau, negu šį 
andieną. Šis palyginimo bū
das eliminuoja bolševikų šio 
je srityje siekiamą 1 pažangą
— pereiti prie septynių prad 
žios mokslo metų. Šios rūši 
es mokyklų vien šiais metais 
49 pradės naujai veikti. Todėl 
norint palyginti bendrą pirmo 
jo mokslo laipsnio mokyklų 
skaičių dabartinėje Lietuvoje 
(keturmetes ir septynmetes 
mokyklas) su Nepriklausomos 
Lietuvos mokyklų skaičiumi, 
butų galima ankstyvesnes pro 
gimnazijas bei joms tolygias 
mokyklas prilyginti septynme 
tems mokykloms. Čia tenka 
tuojau pridurti, kad toks pa
lyginimo būdas yra naudingas 
bolševikams: progimnazijos 
vien formaliniu požiūriu buvo 
aukštesnės u ž bolševikų sep 
tynmetes — jose mokslas su 
pradžios mokyklos kursu ię 
sėsi 8 metus. Apie išeina 
mas programas tuo tarpu ne 
kalbėsime) 1939/40 metais 
Lietuvoje viso buvo tokių mo 
kyklų 106 (progimnazijų skai 
čius mokyklų reformų pašė 
koje nuolat mažėjo). Pridė 
ję prie jų pradžios mokyklas 
gausime bendrą 2819 mokyk- 
lų skaičių. Per paskutinį 
penkmetį šių mokyklų padau 
gėjo 144 Per 15_ metų jų tu 
retų būti 3251, Šiais metais 
Lietuvoje gi veiks 3375 šios 
rūšies mokyklų. Reiškia i r 
čia bolševikų gyrimasis a- 
pie pasiektus «socialistinius 
laimėjimus» švietimo srityje 
neturi pagrindo. Be to, ten
ka pabrėžti, kad pradėtoji 
mokyklų reforma seniai jau 
būtų įgyvendinta ir šiandieną 
visos pradžios mokyklos bu
tų šešių skyrių, tuo tarpu bol 
sovikinėje Lietuvoje tėra 970 
septynmečių mokyklų.

Vieninteliu atžvilgiu, kuri
uo bolševikams po 15 metų 
pavyko pralenkti N. Lietuvą
— tai gimnazijų skaičiaus po 
žiūriu. Iš tikrųjų Lietuvoje 
tebuvo 93 gimnazijos ar jai 
tolygios mokyklos. Net jeigu 
prie šio skaičiaus pridėsime 
progimnazijas ir joms atatin
kamas speciales mokyklas, 
kurios plėtėsi ir palengva į- 
gydavo j pilnutinės vidurinės 
mokyklos teises, tai šiame 
sektoriuje bolševikų patiekti 
skaičiai vyršyja N. Lietuvos 
normalų šių^įmokyklų prie
auglį.

3 - Mokslo lygis. Kiek il
giau sustojome ties skaičiais 
nes jie akivaizdžiai kalba, 
kad nežiūrint visos bolševiki 
nės propagandos, jie nėra im 
ponuojantys. Kaip tik pradži 
os mokslo srityje jie demons 
truoja kokį nuostolį musų ta
utai daro bolševikų okupaci
ja. Tačiau nėra nieko klai- 
dingesnio, kaip skaičių pagal 
ba matuoti mokslą. Jeigu jie 
dar turi prasmės pradžios mo 
kykloms, tai jų reikšmė ma
žėja norint daryti išvadas, li
ečiančias vidurines, o juo la 
b i a u aukštąsias mokyklas. 
Kiek dėmesio bolševikai ski 
rla partiniams reikalams hen 
droš mokyklų programos rė
muose gali dalinai suvokti 
tie, kuriems teko su mokyklų

Mirga švieselė. Priešais - mainos lapai.
Čia įrašyti mylimi vardai.
Juos gaudo akys, juos šnabžda lupos —•
Grįžta tylomis praeities vaizdai,
Kaip gerosios laumės,
Kai suokė prie lopšio džiaugsmo pasaką 
Pilną spindulių.
Sugrįžta, kaip dienos nebijančios ūkanų, 
Kaip užbūriančios gijos vaikiškų sapnų.

Ateini ir klausaisi, kaip spraksi liepsnelė.
Ateini išsiilgęs paguodos tylios...
Bet lapuose - tiek vardų!
Ir blėsta švieselė,
Tavo lūpose - žodžiai maldos nebylios, 
Skausmingi žodžiai iš širdies gelmių. 
Kaž kur pravirksta varpelis liūdnai — 
Išnyksta laikas. Išnyksta ordvė.
Prieš akis plečiasi amžių tėkmė.

Žemėn susigeria ašara giliai.
Pasiekusi sutrūnijusį karstą medinį,
Ji sutirpsta sutrūnijusios širdies pelenuos.
Širdis atgyja Ji pradeda p-akti, ji virpa, 
Ji šaukia nakties glūdumoje.. .
Bet ją pasitinka ranka joje
Kryžius ir švęsti žodžiai «Ilsėkis ramybėje.» —- 
Mirę lapai krenta, šnera po kojomis — 
Kažkeno žingsniai palengva nutolsta.

Palieka liepsnelė, tylūs dūmojimai ir — 
Ašara ant skruosto.
O vardai vis skamba taip garsiai!
Jie šaukia iš lapų padriektų netvarkingai.
Žvakė baigė degti, o su ja miražai
Pagauti tropikų vėjo žaismingai
Pranyko
Ir liko tuštuma beširdė, juoda, 
Kaip išblėsusio židinio anga sugriauta.

programų «reformomis» susi
durti bolševiku pirmosios o- 
ku pači jos metu. Šia krypti
mi tendencija yra šiuo metu 
nepalyginamai sustiprėjusi. 
Štai net Vokietijos R. Zonos 
vidurinių ir aukštųjų mokyk
lų atestatams gauti, kaip La
isvųjų Juristų Tyrinėjimo Ko 
misija praneša, nusveria pa
žymiai iš «mokslo apie dabar 
tį». Iliustracijai keletas klau 
simų, kuriuos abiturientams 
šiais metais teko iš šios «dís 
ciplinos» atsakyti:
5) JAV politika Vokietijoje:

Halina D. Mošinskienė.

b) kodėl amerikoniškajam 
imperializmui sąjungininkų y 
patingai tinka vokiškasis im
perializmas.
6) Vakaru Vokietijos ūkis — 
dalis JAV karo ūkio:

a) atvaizduoti, kaip V. Vo
kietijos ūkis tapo svarbiausia 
Europos baze karo ūkiui.
13) Demokratinių teisių pana 
ikinimas Adenauerio valstybė 
je. .
20) Išdavikiškoji Adenauerio 
vyriausybės politika:

a) papasakokite apie išdavi 
kiškąją Adenauerio klikos po

ŠILUVOJE
Šiluva yra nedidelis žemai 

tijos miestelis. Jame gyveno 
apie 1500 gyventojų. Bet Ši
luva pagarsėjusi kaip stebu 
klinga vieta ir savo didžiau 
siais Šilinių atlaidais, kurie 
ten kasmet rugsėjo mėnesio 
8-15 dienomis būdavo. Į 
tuos atlaidus suvažiuodavo 
šimtatūkstantinės žmonių mi 
nios iš visų Lietuvos kampe 
lių. Vienų kunigų į tuos at 
laidus atvažiuodavo per 200, 
kurie maldininkams išdalinda 
vo apie 60.000 komunijų.

Šiluvos bažnyčia pastatyta 
1775 metais. Du kartus ji bu 
vo gaisrų apnaikinta, bet vėl 
atstatyta Bažnyčios didžiąją 
me altoriuje yra stebuklingas 
Dievo Motinos paveikslas, ku 
ris ilgą laiką žemėse užkas
tas buvo. Bažnyčios vidus 
išpuoštas : įdomiomis skulptū 
romis. Kaip bažnyčia, taip 
ir naujoji koplyčia maldinin
kų buvo gausiai lankomos ir 
mėgiamos.

Padavimai sako, kad Lietu 
voje besiplečiant kalvinizmui 
katalikų bažnyčia Šiluvoje bu 
vo panaikinta ir jos vietoje 
įkurta kalvinų, Katalikų kuni 
gai, norėdami išsaugoti nuo 
sunaikinimo bažnytinius daik 
tus: rubus, paveikslus ir kitus 
dalykus, užkasę juos į žemę. 
Bet praėjus 79 — 80 metų, toje 
vietoje piemenėliams pasiro 
žiusi Dievo Motina, verkusi 
ir sakinsi, kad kitados šioje 
vietoje buvęs garbinamas Jos 
sūnus, o dabar čia gyvuliai 
ganomi. Apie tą įvykį išgir 
dęs ir vienas aklas senel’s, 
kuris nuvedęs žmones ir na 
rodęs vieta, kur buvę užkasti 
bažnytiniai daiktai. Atkasus 
skrynią, įvykęs stebuklas — 
aklasis senelis staiga prare
gėjęs.

Toje vietoje, kur pasirod
žiusi Dievo Motina, buvo pas 
tatyta medinė koplytėlė, o 
prieš pirmąjį pasaulinį karą, 
pagal paruoštą architekto Vi 
vulskio projektą, pradėta sta 
tyti didinga -- moderni mūri 
nė koplyčia Nepriklausomy 
bės metu ji buvo baigta ir 
įrengta. Vidury koplyčios ant 
didoko akmens, kur tada pa
sirodė Dievo Motina, pastaty 
tas puikus altorius ir pastaty 
ta didžiulė Marijos statula.

Šiluvos apylinkės gana miš 
kingos, bet neperprasčiausios.

litiką.
21) Naujasis mūsų vyriausy 
bės kursas:

b) nurodykite 1953 m. birže 
lio 17 d. įvykių fašistinės pro 
vokacijos charakterį.

(B. D)

B. Brazdžionis

Mirtis ir Vaikai
Kaštanai numetę lapus, 
O mes, vaikai, juos rinkom.
Kažką lydėjo į kapus
Ir verkė giesmininkai.

Mirtis klajojo po lapus, 
O mes, vaikai, juos rinkom 
Ir klojom taką į kapus.
Po kojom giesmininkam.

Tik už 8 kilometrų yra šau
nūs Dubysos krantai. O prie 
Lydavenų miestelio buvo tu
ristų mėgiamas aukščiausias 
Lietuvoj tiltas per Dubysą, 
Jis turi 45 metrus aukščio ir 
570 metrų ilgio Nuo tilto yė 
rėsi žavūs Dubysos krantų 
vaizdai, kurių grožį taip pui 
kiai apdainavo mūsų didysis 
dainius Maironis.

D.

— Bronius Bakšys, studija
vęs mediciną Hamburgo uni
versitete ir pasižymėjęs mū
sų akademinio jaunimo veik
loje, Vokietijoje, Bostono uni 
versitete baigė aukštuosius 
mokslus ir rugpjūčio 20 d. 
Simfonijos rūmuose iškilmin
go akto metu gavo biochemi 
jos magistro laipsnį. Bronius 
Bakšys, kilimo žemaitis, Bos 
tone gyvenęs apie šešeris 
metus, dabar išvyksta į Wor
cester;, Mass., kur stambioje 
vaistų gamybos įmonėje dirbs 
kaip chemikas

— Laisvosios Europos Ko
legija Strasburge persiorgani 
zavo. Pagal naują tvarką sti 
pendijos duodamos studijuo
jantiems įvairiuose Europos 
universitetuose (ankščiau da
uguma stipendininkų buvo 
Strasburgo universiteto stu
dentai) Vasarą L. Europos 
stipendininkai suvažiuoja j ko 
legijos patalpas Strasburge 
dviejų mėnesių kursams, ku
riuose pavergtųjų tautų profe 
šoriai skaito jiems paskaitas 
iš Sovietų užimtų kraštų kul
tūros, istorijos, geografijos ir 
pan. Kursų metu taip pat 
plačiai supažindinama su ko
munistų metodais ir nagrinė
jami kovos su komunistais 
būdai. Šiais metais rugpjū
čio 1 įvyko pirmasis perorga 
nizuoto Laisvosios Europos 
kolegijos vasaros kursų atida 
rymas. Paskaitoms pakvies
ta Europos žymūs profesori
ai. L. Europos kolegija šiuo 
metu skiria per 200 stipendi
jų Šiais metais naujai sti
pendijas gavo ir du lietuvai: 
Kempa iš Vokietijos ir Nara- 
kas iš Šveicarijos. Tuo bū
du šiuo metu yra viso 6 Lais 
vosios Europos stipendinin
kai lietuviai.

— Philadelphijoje, Pa., su
organizuota aukštesnioji litua 
nistikos mokykla, kurios di
rektoriumi sutiko būti prof. 
J Puzinas. Pamokos vyks 
šv. Kazimiero parapijos mo
kyklos patalpose. Ją lankys 
baigę šeštadieninę mokyklą.
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«Musų Lietuvos» vakaro 
įspūdžiai

Šeštadienio vakaras 22. X. 
V. Zelinos gimnazijos kiemas 
i r salė apšviesta. Užtiesti 
baltai staleliai salės šonuose, 
dailiai išrikiuotos pilkos kėd
žių nugarėlės viduryje laukia 
svečių. Tyla. Tik iš bufeto 
girdėt besiruošiančių vakaro 
šeimininkų balsai. Vakaro 
pradžia paskelbta 20 vai., lai 
krodis rodo 19:45 v. bot sve
čių dar nėra. Nejaugi bus 
tuščia? — Ne. Tik lietuviš 
ka publika nesiskubina. Štai 
19:55 vai. pasirodo pirmieji 
svečiai nustebę, kad dar salė 
tuščia. Dar kelios minutės ir 
prabėga langais automobilio 
prožektorių šviesos, vieno, ki 
to trečio. . . Pasigirsta links 
mi balsai, prieangyje šnera 
puošnių suknelių šilsai, paly 
dimi tamsių išglaistytų kostiu 
mų.

Nušvinta vakaro šeimininkų 
veidai publika renkasi, beveik 
visi seni pažįstami. Rankų 
paspaudimai, keli malonūs 
žodžiai, programų pardavėjų 
stalelio klojasi kruzeirai. 1 a 
iliais pasipuošusios damos, 
tarsi gėlės jaunos panelės, 
baritonai ir basai išsklaido sa 
tėję tylą. Su geroku pavėla 
vimu pradedama programa.

P. Antanaitis J. «Mūsų Lie
tuvos» kolektyvo vardu pas
veikina susirinkusius kviesda 
mas ta pačia proga jaukioje 
nuotaikoje pasidžiaugti «Mu
sų Lietuvos» pasirodymu see 
noje.

Linksma šypsena veide p. 
J. Valavičius, vakaro progra 
mos pranešėjas, savo pasiro 
dymu linksmai nuteikia publi 
ką. Pirmasis meninės dalies 
nr. «Mikita» šokamas keturių 
berniukų, jaunųjų ateitininkų 
palydint akordeonu vad. p. 
L. Valeikienei. Šokis matytas

Žinios iŠ Argentinos
— Argentinoje, revoliucijos 

metu, Santa Fė mieste žuvo 
Bronius Malinskas. Kiek an
ksčiau nuo sukilėlių bombų 
žuvo Buenos Aires mieste 
Zenonas Paplauskas, turtingas 
komersantas, ir sunkiai suže
ista Konstancija Daratėnienė. 
Pastaroji turėjo daug žaizdų 
ir neteko daug kraujo, bet 
geraširdžiai lietuviai, suteikė 
jai kraujo, jos gyvybę išger- 
bėjo.

Šv. Cecilijos choras 23 d. 
spalio šventė 25 metų gyvavi 
mo jubilėjų. Per tą laiką šis 
choras yra suruošus virš 700 
koncertų ar viešų parengimų 
įgravavo 11 plokšteliu ir su
ruošė eilę parengimų su val
di imais. Sukakties proga 
choras susilaukė daug sveiki 
nimų bei gražiu atsiliepimų 
spaudoje i r per radiją. J o 
pirmasis ir dabartinis vado
vas yra kompozitorius Vacio 
vas Rymavičius.

— Lietuvių Susivienijimo 
Argentinoje VI skyrius, Cor- 
dobos mieste, nors skaičiumi 
nedidelis, neviršijąs 30 narių, 
savo energija bei darbštumu 
pralenkė kitus skyrius, būtent 
pasistatė ir įsirengė gražų er 
dvų salioną, bufetą su butu 
prižiūrėtojui. Balionas jau y- 
ra naudojamas, bet jo iškil
mingas atidarymas įvyks If56 
m. Vasario 16 dienos minėji
me.

— Lietuvių Centras, turis 
nejudomą nuosavybę Villa Lti 

jau daug sykių, bet kiekvieną 
kartą žavintis disciplinuotu 
ir kruopščiu išpildymu. Seka 
solo «La Spagnola» V. di Chi 
ara ir «Torna Soríento» Di 
Curtis padainuota p. V. Tata- 
rūno, palydint panelei Irenai 
Adamavičiutei. Solistas rodo 
pažangos savo balso lavini
me. P. Abramavičius lūpine 
armonika pagroja «Lietuvišką 
popurį» sulaukęs šilto publi
kos pritarimo, kiek silpniau 
nuskambėjo «S. Paulo mar
šas». P. Al. Boguslauskas so 
lo padainuoja St. Šimkaus 
«Tamsioj naktelėj» ir «Anoj 
pusėj Dunojėlio*. Vyresnieji 
ateitininkai pašoka «Kalvelį» 
vad. p. M. Vįnkšnaitienei Di 
delio pasisekimo susilaukia 
P-lė H. Ehlers solo padaina
vusi «Funiculi-Funicula» - ita 
lų populiarią dainą ir D. Au- 
ber «Šypsnio dainą», palydint 
Ritai Sprogis. Jaučiama, 
kad solistė turi jau nusistovė 
jusį balsą, dainavimo kultūrą 
ir ypatingai malonu, kad savo 
repertuarą vykusiai paįvairi- 
rina. Vyrų kvartetas nuotai
kingai sudainavo «Anoj pusėj 
Nemuno» J. Strolios ir «Dale 
lė tu mano» B. Vasiliausko..

Užbaigai p. Al. Vinkšnaitis 
visus prajuokino kupletais, a 
kordeonu pritariant p. L. Ben 
doraičiui.

Po meninės dalies publika, 
linksmai nuteikta, susibūrusi 
sandariomis grupėmis susėdo 
prie stalelių. Seka šokiai.

Vakaras praėjo jaukioje nu 
otaikoje “M ūsų Lietuvos" 
draugų tarpe matėme Dr. J. 
Ferreira Carrato ir atvykusį 
iš Rio de Janeiro p. Pr Zie 
zį su nonia “Mūsų Lietuvos” 
kolektyvas gali didžiuotis va 
karo pasisekimu! z

Dalyvis.

gano rajone. Buenos Aires 
mieste, gausus narių skaičiu
mi. ruošiasi statyti dideles pa 
talpas, kuriose bus apatinia
me augšte raštinė, bufetas 
(11x11 m.), biblioteka su skai 
tykia, sandėliai ir kita, antra 

\ me augšte bus salionas 11 m 
pločio ir 20 m. ilgio, scenos 
plotis 11x5,5 m. Planai jau 
priimti ir tam tikslui nemažai 
suaukota pinigų.

A. Nadolskytė

KAS YRA DIFTERIJA?

Difterija yra sunki ir pavo 
jinga liga, iššaukta mikrobų, 
prikibusių prie pabalusių prie 
pabalusių dėmių, ligonio ger
klėje. kurios pasirodo ligonio 
gerklėje. Šie mikrobai taip 
gali atakuoti nosį ir gali su
daryti tą patį pavojų, kaip ir 
gerklėje, nes gamina, nuodus 
kurie paplinta po visą kūną.

Difterija yra vaikų liga, ku 
ria pradeda vaikai sirgti jau 
šešių menesių amžiaus. Dau 
giausia šią liga vaikai suser
ga tarp dviejų ir še- 
šerių metų amžiaus.

Ši liga dažniausia pasireiš
kia atakuojant gerklėje esąn 
tį. . . (o laringe) ir ji del už
degimo gali užsidaryti ir išša 
ūkti mirtį del stokos oro. Dif 
ferija yra vadinama «crupe». 
Charakteringas reiškinys šios 
ligos yra užkimęs balsas ly
dimas aukštos temperatūros 
galvos skaudėjimo, gerklėje 
atsiradimu baltų dėmių.
Šia liga galima kitus užkrės

Kotrina Grigaitytė

Prie karsto
Dangus ir žemė juokias 
Pavasariu nušvitus. 
Ko ašaros per skruostus 
taip veja viena kitą?

Kodėl į sodą plaukia 
nūn giesmės tokios graudžios, 
kai vyturiai palaukėj 
dainelę linksmą audžia.

Kodėl, sesute, šiandien 
tarp rožių Tu užmigus, 
o mums į širdį sminga 
tik jųjų spygliai-dygūs?.

Šaltas rankas sudėjus 
tarp žvakių ir lelijų... 
Nors ir labai skubėjom, — 
mirties mes nepavijom.

ti kosėjimu, čiaudėjimu, kal
bant.

Susirgus, geriausia tuojau 
ligonį izoliuoti nuvežant į spe 
cialias ligonines, izolamen- 
tus.

Difterijos galima išvengti 
skiepijant. Ir jei neskiepytas 
suserga, tai reikia vartoti spe 
cialų «soro anti-difterico», ku 
ris yra gydytojo nurodomas. 
Bet tai yra laikina apsigyni
mo priemonė, paskui reikia 
skiepinti, koris apsaugoja ke 
lėta metų nuo šios ligos

Apsisaugoti nuo difterijos 
reikia kaip galint ankščiau, 
nes paskui liga gali susikom 
pūkuoti ir atakuoti širdį, nėr 
vų sistemą, net paralyžių iš
šaukti.

Todėl, motinos, neprivalo 
pamiršti, kad savo kūdikius 
gali apsaugoti anti-uifterinia- 
is skiepais.

VIEŠA PADĖKA.

Sąryšy su mano įvykusiu 
laimėjimu mene (gavimu pre 
mijos brazilu meno parodoje 
už gautus sveikinimus ir lin 
kėjimus, gautas ar prižadėtas 

F o t o-S t u d i j a “BERNARDO” 
(KURTA 1890 METAIS

Išpildo meniškai įvairius foto darbus. Specialybė padidini
mams tamsiuose tonuose ir sepia, spalvinimai aliejiniais 

dažais ir pastele.

ARTHUR SCHMIDT
Priimami pakvietimai į namus — Senų portretu reprodukcijos 
RUA SÂO CAETANO, 447 -TEL. 4-5576 - SÀO PAULO

dovanas, reiškiu širdingą pa 
dėką ypač gerb. «Mūsų Lietu 
vos» ir «Žinių» Redakcijoms 
p. p. Ciuvinskams, p. Remen- 
čienei už gražiausią man. do 
vaną, jos pačios darbo lietu
višką juostą ir kaklaryšį, ra 
šyt. K. Pažėraitei, dail. inž. 
Ivanauskui ir visiems, raštu 
ar gyvu žodžiu mane kaipo 
menininką pasveikinusiems.

Dail. Antanas Kairys

— Aukšt. lituanistikos mo
kykloje Chicagoje mokslas 
prasidėjo rugsėjo 10 d. Tiky
bą dėsto kua. K. Pečkys ir 
kun. A. Tamošaitis lietuvių 
kalbą ir literatūra — J. Ma- 
silionis, Ig. Serapinas, A. Ši
maitienė ir D. Velička, Lietu 
vos istoriją — O. Krikščiūni
enė ir dir. A. Rūgytė, Lietu
vos geografiją — Mickevičie 
nė, dainavimą - Br. Jonušas.

PAIEŠKOMI:

1) Uznys Stasys, gira. 1916 
m. Plungėje,

2) Pumpol Aleksandras, 
gira. 1913 m. liepos mėn.

3) Pumpol Maksas-Arturas, 
gira. 1919 m. rugsėjo 
mėn. 10 d.,

4) Orentas Alfonsas,
5) Švelnys Justinas,
6) Stepšys Kęstutis,
7) Untulis Ona (po kapitu

liacijos gyvenusi bene Franir 
turte),

8) Eigelis Adolfas,
9) Eigelienė Viktorija,
10) Liubertas Evaldas, gyv. 

Ravensburg©, DP Camp Klos 
te r,

11) Litsbertienė August, gyv. 
Ravensburge, DP Camp Klos 
ter

12) Liubertas Erikas, gyv. 
Ravensburge, DP Camp Klos 
tęs,

13) Liubertas Hugo, gyv Ra 
vensburge, DP Camp Kloster

14) Liubertas Augustas 
gyv. Ravensburge, DP Camp 
Kloster,

15) Liubertas Alfredas, 
gyv. Ravensburge, DP Camp 
Kloster,

16) Liubertas Vilius, gyv. 
Ravensburge, DP Camp Klos
ter,

17) Liubertas Gerhardas, 
gyv. Ravensburge, DP Camp 
Kloster,

18) Gvistak šeima,
19) Kaunienė Ida, gim. 1909 

m. rugpiūčio mėn. 19 d ,
20) Luidzialait Ida, maždaug 

50 metų amžiaus,
21) Skerath Erna,
22) Gečas Kazys, kilęs iš 

Vilniaus,
23) Gečaitė Aleksandra, ki 

lusi iš Vilniaus,
24) Gečaitė Juzė, kilusi iš 

Vilniaus,
25) Damauskas Jonas, sūnus 

Vinco, kilęs iš Lapių valšč,
26) Ilginienė Petronėlė,
27) Jablonskis Jonas, kilęs 

iš Kauno,
28) Jablonskienė Emilija, ki 

lusi iš Kauno,
29) Jablonskis Juozas, kilęs 

iš Kauno,
30) Jablonskis Antanas, ki

lęs iš Kąunoį;
31) Meilus Rapolas,
32) Meilienė-Lasytė Tėrėsė,
33) Pranaitis Kasparas, gyv. 

São Pauly je ir
34) Juškevičiūtė Albina, ki 

lusi iš Trakų, apskr.—
Ieškomieji arba apie ju 

os žinantieji prašomi atsiliep 
ti: Consulado Da Lituania, 
Rua Jaguaribę, 477, Caixa 
postal 7249, São Paulo, Brasil.
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1955 m. spali* 29 d,

O TAI SKANI KAVA

industria e Comercio de Calçados

SPECIALYBĖ BATŲ: vyrams, moterims, 
panelėms, iutbolistams, vaikams...

Rua Javaés, 71B -- São Paulo

::
MEKANIK0S DIRBTUVE

Gaminami žibintuvai įvai
riausių tipų. Daromi įvairių 
dydžių grąžtai žemei gręž
ti. Pardavimas grynais ir 

išsimokėtinai.

Gaminami įvairiausių braižinių vitražai, 
vieliniai tinklai tinkavimui ir tvoroms, 
langų stiklų apsaugos, užtvaros, geležinės 
durys ir vartai, banguotos skardos durys 
pagal mąstą.

LEONAS VARNAVSKAS
Telefonas (recados) 3-0707

Ruo 12 N.o 39 — Vila Zelina 
Avenida Zelina N.o 714 — (fundos) 
Caixa Postal 4118 — São Paulo

Nori būti žemės savininku?
Mato Grosso estadas tai duoda geriausios progos. 

Čia lengvai gali įsigyti daržus arba ūkius. Įsigyk 
šiandien, nes rytoj žemės vertė jau bus daug didesnė.

Prašymus žemei įsigyti reikia rašyti estado valdžiai.
Sitai Tamstai siúl^

Imobiliária Alto do Guaporé Ūda.
Cuiabá, Mato Grosso - Centralinė raštinė: Cx. Postai 98 

Painformuojame ir per laiškus.

ALBERTAS PAVILAVIČIUS
teisinis patarėjas prie advokato 

RUY DE MELO PEREIRA
atlieka visus teisinio pobūdžio darbus, kaip įvairių 
bylų vedimas, inventarijų sudarymas, deskitis, .dokumeri | 
tų atitaisymas, nuomininkų išmetimas ir kiti darbai.
Raštinė: Rua Senador Feijo, 176 5-and. sala 520 
Rezideneija: Rua Itaųueri, 431 São Paulo

MŪSŲ LIETUVA pusi. 5
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REIKIA BALDŲ? KREIPKIS Į TAUTIEČIO
J. L GalinsKas Ltda. MIELI LIETUVIAI!

Artinantis maudymosi sezo 
nui ir esant laisvų kambarių 
kviečiame visus atvykstan
čius i Santos poilsiui apsisto 
ti pas Steponaičius. Galima 
gauti kambarį su maistu ir be 
maisto. Privažiavimas automo 
biliu labai patogus, gatvė 
naujai išgrįsta.
Adresas: Rua Godofredo Fra
ga, 173 — Jose Menino

BALDŲ SANDĖLĮ.-
A V. DR. GIACAGL1N1, 71-C — V. ALPINA.

Kiekvieną sekmadieni prie 
bažnyčios pas spaudos platin 
toją B. Šimkų galima gauti 
nusipirkti naujausių lietuviš
kų knygų, maldaknygių bei 
laikraščių.

SKAITYK IR PLATINK
«MŪSŲ LIETUVA»

— LAPOS lietuviams prane 
šame, kad Lapos lietuviai ga 
Ii atsiimti laikraščius St. Sal 
džio krautuvėje, Rua Clemen 
te Alvares, 137.

Ar jau įsigijai rašytojos K. Pažėraitės idomq roma
na «Nusidėjėlė» ir jos novelių rinkini «Didvyriu Žemė»? Jej 
ne - nieko nelaukdamas kreipkis į Musų Lietuvos» redakciją

Nori, kad «Musų Lietu 
va» butų lietuviškojo gyveni
mo veidrodis?

— Bendradarbiauk joje 
pranešdamas visas naujienas 
iš savo apylinkės, miesto ar 
interioro.

VIENINTELIAI ATSTOVAI
GARSIOJO VANDENS 

L I N D O f A

ALAUS VARYKLOS COLUMBIA S/A.

GAMINIŲ PLATINI OJAI

1IRMÀ€J CAIKKiriDI m.
Lindoya vanduo yra senai žinomas gėrimas, kurio 
puikų veikimą į žmogaus sveikatą jau visi yra vien
balsiai pripažinę. Pabandykite, Įsitikinkite ir visa

dos naudokite!
Pija niMQ RTTFMQj 795 a §35 O^. Posto’
TELEFONES s 51-4019 e 51=2223 SÃO PAULO
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— Irena Adamavičiutė kiek 
vieną sekmadienį per jauni
mo pamaldas groja vargo
nais.

— Vyresniųjų moksleivių 
ateitininkų tautinių šokių gru 
pės vadovei p. agr Vinkšnai 
tienei susirgus ją pavadavo 
Audrą Antanaitytė. Grupė 
tuo metu rengėsi pasirody
mui «Musų Lietuvos» baliuje.

— Šį sekmadienį Kristaus 
Valdovo Šventės proga, per 
9 vai. bus bendra Ateitinin
kų Komunija (Išpažintį prašo 
mi visi atlikti iš vakaro) Tuo 
po pamaldų visi ateitininkai 
ir jų tėveliai renkasi Šv. Juo 
zapo mokyklon - Agap ei (su 
dėtiniams pusryčiams)

Kuopos Valdyba

— Norintieji Kristaus Val
dovo Šventės proga prieiti 
Šv. Komunijos, išpažintį yra 
prašomi išpažintį atlikti iš 
vakaro. Nes sekmadienį bus 
tik vienas kunigas.

- Šeštadienį bus klausoma 
išpažinčių 4 ir 7 vai p p. 
Sekmadienį tik per 7 vai. Mi 
šias.

— Kun. VI. Mikalauskas 
S. J. ir v istininkas J Luko 
ševičius, spaliaus mėn 30 d. 
išskrido Urugvajų n Montvidėo 
Kun. VI Mikalauskas Urugva 
juje užtruks ligi pabaigos la
pkričio mėn.- ves misijas, o 
vaistininkas J. Lukoševičius 
grįš ateinančios savaitės vi
duryje.

—- Sumainyti žiedus ruošia

| Casa gprinthfô & Čia. |
íOl SĖls

. @ PRAÇA SÃO JOSÉ; 1 - V. ZELINA — S. PAULO H
P] ’ >1

VISUOMET RASI SAVO ŠEIMOS ŽIDINIUI 
NAUJANYBIŲ

Geležies reikmenų, dažų, lėkščių, aluminių indų, 

įvairių daiktų dovanoms, įvairiausios rūšies pečių- 

fogonų, siuvamų mašinų, radio, plokštelių ir t. t..
< Visa tai galima gauti UŽ PINIGUS ARBJl.

ISSIMOKEJIMUI.: b:
Prie pat autobuso Nr. 93 sustojimo vietos. [cj 

jjįlp *
tâHHHHM RBnaaMHMin M
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Registrado no C. R; C, sob o n.o 551

Praça São José, 8 Sal, 1 e 2 - V. Zelina - S. Paulo
Aberturas de firmas 
Encerramentos de firmas 
Transferencias de firmas 
Contrat. na Junta Comercial 
Dis^at. na Junta Comercial 
Escritas Fiscais 
Escritas Comerciais 

si Elena Matuzunytė su Rena 
to Mendo, Rūta Valerija Kir 
mėlaitė su Gersio Canassa.

— Visų Šventųjų dienoje 
Vila Zelinoje pamaldų tvar
ka kaip sekmadienį. Po piet 
bažnyčia bus adara nuo tre
čios valandos. Norintieji ga 
lės gauti žvakių ir pastatyti 
ant katafelio. Pamaldos u ž 
mirusius prasidės
6 vai. vakaro. Vėlinių dieno 
je šv. mišios bus laikomos 
šiomis valandomis: 5:30, 6, 7. 
8^ 9 ir 10 vai. Po 10 vai. ge 
didinga procesija.

PAJAMOS

Gautos praėjusį šeštadienį 
ir sekmadienį, spaliaus, mėn. 
22 ir 23 d. iš kermošiaus.

Šeštadienį:
Valgio barakas 
Medeliai 
Žuvytės
F de Maria
Kimbol 
''.irtv lava 
Zuikutis 
Argolas

Sek madienį: 
Valgio barakas 
Medeliai 
Žuvytės 
F d e Maria 
kimbol 
vira lata 
Zuikutis 
Argolas 
Varžytinės

Viso per šias 
jo Cr. 16.312,00.

- Cr. 1000.00
Cr. 1542.00
Cr. 118 00
Cr 540,00
Cr 1021.00
Cr. 460.00
C r. 200.00
C r 805,00

- Cr. 2241,00 
Cr. 2200,00 
Cr. 220.00 
C r. 990.00 
Cr. 1519.00 
Cr. 1546,00 
C r. 300 00 
C r. 1280.00 
Cr. 330,00 

dvi dieni įė‘

-- Spaliaus mėn. 29 ir 30 d. 
yra paskutinės kermošiaus di
enos. Bus galima laimėti da

R 
o 
O1 
M 
B 
B

Contratos de . locação 
Cartas de Fiança 
Requerimentos 
Balanços
Alvarás diversos 
Seguros de Fogo e 
Seguros de acidentes

HORÁRIO das 8 às 19 horas.

Širdingai dėkojame visiems pareiškusiems užubjau 

tą musų šeimai bei dalyvavusiems gedulingose 

pamaldose prisimenant a. a. prof. Mošinskį.

A, ir H. Mošinskiai

ug vertingų daiktų. Paskuti
nėmis dienomis, ypač sekma 
dieni ir iš toliau daug kas ru 
ošiasi atvykti V. Zelinon. 
Kermošiaus pradžia šeštadie
niais 6 vai., o sekmadieniais 
3 vai.

VĖLINĖS

Visos tautos tiki pomirtinį 
gyvenimą ir mirusiųjų ben
dravimą su gyvaisiais. Tas 
tikėjimas susiėjęs su religi
nėmis apeigomis, nuo ko ir 
pâreiua įnirusiems pagarbos 
išreiškimo būdas, kuris kiek
vienoj tautoj turi savotiško 
skirtingumo apeigose.

Jau ir gilioje- senovėje, lie 
tuviai tikėjo, kad yra pomir 
tinis gyvenimas ir turėjo tam 
tikrą religinį ritualą mirusi
oms pagerbti.

Bet plačiau apie tai nemi- 
nėšiu

Teminėsiu šių dienų Vėli
nes.

Vėlinių dieną lankomi ka
pai.

Ypač Lietuvoje šis gražus 
paprotys buvo prigijęs. Ka
pai būna apšviesti tūkstan
čiais žvakių - ištisa mažų 
švieselių jura. Jas sustato 
ir uždega ant mirusiojo šei
mos kapo likusieji nariai Ne 
paprastai pagauna kiekvieno 
dalyvio širdį matant ištisas su 
klaupusiu prieš žiburiuotus 
kapus žmonių ir klausant jų 
gilių atsidūsėjimų ir graudaus 
raudojimo Čia pamatai savo 
motinos berandantį mažutėlį 
našlaitį, kitur vėl moteriškę 
alpstančia prie vyro kapo, 
toliau verkiančią motiną ne
tekusia savo sūnaus.

Mirusiųjų aplankyti ir su 
'jais dvasioje pabendrauti ate 

' P A D Ė K A

Mums pareiškusiems nuoširdžios užuojautos gilaus liūde 
šio valandoje, mirus

A. A. JONUI VARNAUSKUI, 
dalyvavusiems laidotuvėse ir septintos dienos mišiose - 
egzekvijose, nuoširdžiai dėkojame.

Varnauskų šeima

Vakaras - Koncertas
♦

L. Sąjunga Brazilijoje ruošia linksma šeimyninį Ba 
lių su žymiais artistais ir labai įdomia menine progra
ma Loterija su turtingais išlošimais. Bufetas turtingas 
valgiais ir gėrimais pigiomis kainomis. Po programos 
puikiam orkestrui griežiant, šokiai iki 4 vai. ryto.

i Bilietus į vakarą ir staliukams, galima gauti pas 
visus L Sąjungos narius. Prie įėjimo bilietai nebus par 
davinéjami, tad prašoma apsirūpinti iš anksto.

L. Sąjunga laukia visų, kas tik nori gražiai pasilin 
a ksminti, Dariaus ir Girėno salėje Mokoje šeštadieny, la 
j pkričio mėn. 26 d. 20 vai.

JBentistas 
Clínica Dentária Popular 

“^ão Judas 'Cato”
DIRETOR: Dr. Augusto Ribeiro Leite

Praça Sâo José, 8 - salas 3 e 5 
Vila Zelina

Dentaduras — Pontes — Extrações — Obturações 
DIURNA E NOTURNA

ina.visi, nes ši tradicija tarp 
lietuvių yra giliai prigijusi.

Tai gražus mirusių pagerbi 
mo būdas.

Ant. Andruškevičius

MIRĖ JONAS VARNAUSKAS

Praėjusį sekmadienį anksti 
rytą V.Zelinoje bažnyčios var 
pai pranešė, kad spaliaus 22 
d. atsiskyrė su šiuo pasauliu 
Jonas Varnauskas. 73 m. am 
žiaus. kilme ukmergiškis.

Velionis, gimęs Lietuvoje, 
dar prieš pirmą pasaulinį ka

A.fA. JONAS VARNAUSKAS 
rą, ieškodamas geresnio už
darbio, išvyko Rusijon, kur 
dirbo kaipo gelžkelietis.

Matė komunistu revoliuciją 
patyrė bado. Grįžęs Lietuvon 
1927 m. pradžioje išvyko Bra 
zilijon 'Turėdamas specialy
bę. po kurio laiko atidarė 
V. ZeFnoje. geležies išdirbi
nių dumi, langų lempų ir pan 
dirbtuvę.

J. Damauskas buvo duos- 
nus. Dar 1937 m. pradžioje 
J. EI. Vamauskai nupirko 
bažnyčiai varpa, kuri ir da
bar girdime ■ asdien skam
bant Amžius, darbas išgyven 
ti sunkumai palaužė sveikatą. 
Paskutinius keletu menesių

Ha
9 LIETUVOS NACIONALINĖ 

MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKA

tie 
o- 

ną ir Joną, dukteris: Vandą 
Raškauskienę, Reginą Fernan 
dės, Antonią Griešienę, mar
čias, žentus, anūkus.

BAŽNYČIOS DARBAMS 
AUKOJO:

Balys ir Ana Adomavičiai 
Cr.® 2.000,00

Klausaičių šeima Cr.® 500,
K. ir P. Spirgevičiai Cr $ . 

200,00
Už aukas nuoširdžiai dėkoju.

kun. P. Ragažins'kas 
klebonas

L. S-GOS BRAZILIJOJ

Narių susirinkimas, įvykęs 
spaliaus m. 23 d. buvo tikrai 
nepaprastas: ir ne deltų, kad 
pirmininkui jau šį kartą pavy 
ko sušaukti apie 30 nariu, o 
dėlto, kad jis parodė, kad na 
rial gerai supranta Sąjungos 
reikalus, savarankiškai galvo 
ja, turi drąsos atmesti tuos 
pirmininko planus, kurie or
ganizacijai žalingi.

Sąjungos reikalai šiais me 
tais neeina gerai. Tai pajų 
to ir davė aliarmo signalą, bu 
vašieji jos pirmininkai, eilini 
ai, nelaipsniuoti tautiečiai, bū 
tent A. Bagdonas, M. Dantas, 
A. Ambrazevičienė.

Pirmasis «Žiniose» praeitą 
savaitę iškėlė klausimą «Ar 
tai tiesa, ar tik gandai?» ir ši 
ek tiek panagrinėję LSB pa
dėtį sąryšyje su kolonijoj pas 
klidusiais gandais, kad nori
ma perorganizuoti LSB į «li
mitada».

M. Daniui ir A. Ambrovičie 
nei jau pačiame susirinkime 
teko pasipriešinti J. Čiuvinsko 
ir St Vancevičiaus užsimoji
mui sudaryti «LSB įstatų kei 
timo komisiją»

Bet susirinkimas priėmė A. 
Ambrazavičienės ir M Danto 
pasiūlymą pirma atspausdinti 
Sąjungos įstatus, kurie taip 
nesenai buvo pakeisti, ir po 
kopiją išdalinti visiems nari
ams, kad susipažintų ir pas
kui pasakytų ar reikalinga ir 
kas reikalinga keisti.

Reikia tikėtis, kad sekanči
ame susirinkime, kuris bus 
lapkričio mėn. pabaigoje, 
visi gyvai aptars organizaci
jos reikalus ir išaiškins ūki
nę padėtį: skolas, finansus, tu 
rimų patalpų eksplotacijos 
klausimą. Organizacijos rei
kalai, kuri nemažą turtą, turi 
būt labai apgalvotai tvarkomi 
ir be skubos. Prarasti kas 
turima lengva, o atgaut - sun 
k u.

Sąjungietis,

SIUVĖJAS

POVILAS AMBROZEVIČIUS
Rua Inhagapi N.° 9 

Antiga Rua Seis - V. Zelina

«M. L.» PRENUMERATO
RIAMS primename pinigus 
siųsti šiuo adresu:
p e. P. Ragažinskas, Caixa 
Postai 4118 - S Paulo.

Nori, kad «Mūsų Lietu 
va» būtų lietuviškojo gyveni 
mo veidrodis?

— Bendradarb:auk joje 
pranešdamas visas naujienas 
iš savo apylinkės, miesto ar 
interioro.
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