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M. LAPKRIČIO MÉN.

urės Atlanto sutartį (NATO),
kad amerikonai turi pasitrauk
ti iš Europos, kad Vokietija
ar tai gali būt pakankama turi būt nuginkluota ir neutra
priežastis rinkimams panai Ii kaip Austrija ir t. t. To
kinti, arba išrinktiems neleis dėl apie kokį susitarimą, ar
ti užimti pareigų, čia pasisa bendro pagrindo suradimo Ekys teismas.
uropos reikalams spręsti, nė
Goulart yra kaltinamas no ra nė kalbos. Ženevos susi
rįs įvesti Brazilijon argentini rinkimas tik dar kartą išryš
etišką peronizmą - sindikatų kins, kaip vienų ir kitų pla
diktatūrą.
nai yra nesuderinami.
Visiems jau žinomas aršus
žetulizmo ir peronizmo prie Kodėl rusai nenori su
šas yra parlamento atstovas
ir žurnalistas Carlos Lacer sitarti del Vokietijos?
da. Jis buvo paskelbęs ir įteikęs į saugumo rankas laiš
Ne vien tik dėlto, kad Vo
ką. kurio autorių laikė Argen kietija taptų didelė galybė ir
tinos peronista Brandi. Tas Vakarų demokratinių talkinin
laiškąs buvęs rašytas J- Gou kė, bet dar ir dėlto, kad su
lart. Tačiau, kaip paskutinių jungus Vokietiją, reikės keis
dienų tardymai parodė, laiško ti rytinės sienos, reikės pali
autorius nebuvo argentinietis esti Lenkijos rubežiai, Pabal
Brandi. Jį parašė ir Brandi tijos, kas iškels vėl įvairių
parašą sufalsifikavo tūlas ar komplikacijų ir sunkumų. Ru
gentinietis Cordero. Į šią po sai mano, kad jiems naudin
litinę aferą yra įveltas dar vi giau yra kuo ilgiau vilkinti
enas argentinietis Malfussi.
esamą padėtį, o už anapus
Carlos Lacerda tvirtina tu geležinės uždangos kiek yra
rįs daugiau įrodymų, kad Go galima virškinti nepagaidauja
ulart tikrai norėjęs Brazilijoj mą, nekomunistinį ir nerusišperonizmą įgyvendinti.
ką elementą. Beabejo rusų
Be to dar J. Kubitschek ir politika priklausys, kaip į tai
J. Goulart kaltinami, kad no reaguos vakariečiai, ár tars
griežtesnį žodį, ar tik tupčic.s
ri sugražinti žetulizmą.
siųs
notas. Maskvai, ar tars
Per radio ir spaudą kova
dar tebeeina. Neužilgo pama griežta žodį.
tysime pasekmes

Kova del prezidentūros dar nesibaigė
Nors mėnuo laiko praėjo
nuo rinkimų ir rinkimų davi
niai jau visiems žinomi, bū
tent, juos laimėjo Juscelino
Kubitschek ir João Goulart,
tačiau kova del prezidentūros
dar nebaigta.
Juarez Ta vora i r Milton
Campos kandidatūras rėmusios partijos, vadovaujant udenistams (União Democrática
Nacional) nenori prileisti kad
J. Kubitschek ir J. Goulart
būtų diplomuoti, tai yra vyri
ausio Rinkimų Tribunolo pri
pažint: išrinktais. Jų išrinki
mo nenori pripažinti teisėtu,
kadangi J! Kubitschek ir J.
Goulart prieš rinkimus susita
rė su komunistais. Komunis
tai jiems pažadėjo balsus, o
būsimas prezidentas, kaip
spauda praneša, pažadėjo ke
lėta milijonų kruzeirų, ka’ku
rias ministerijas įteikti komu
nistų patikimiems žmonėms,
leist' laisv. i veikti partijai.
Kitas kaltinimas jau beveik
išimtinai nukreiptas prieš Go
ulart yra garsusis Brandi laiš
kas ir iš Argentinos slaptas
ginklų šmugeliavimas Brazili
jon.
kad l ubitschek ir Goulart
buvo komunistų remiami ir
kad komunistai už juos balsav
faktas yra neginčijamas. Bet
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nys Rytuose Šiaurės Atlanto
sąjungos.
Su Ispanija šiandien reikia
Kuri laiką po revoliucijos skaitytis
kaip su nemažos
gyvenęs Paragvajuje, lapkri
strateginės
vertės be to ji tu
čio mėn. 2 d. išskrido Nikara
ri
nemažą
kariuomenę ir vy
gon. sakosi, savo draugų
kviečiamas. Lėktuvas pusva riausybė yra visu šimtu pro
landžiu: buvo sustojęs Rio centu orieškomunistinio nu
sistatymo.
de Janeiro.

PERONAS

Foster Dulles Madride.

Ženevoje nieko gero...

Buvo laikai kada komunis
tams vadovaujant buvo išvys
tyta smarki propaganda prieš
Ispanijos diktatorių generolą
Franco, kai Kremliaus Bel
grado diktatoriai buvo skaito
mi draugais demokratais.
Kaikurios valstybės net at
šaukė savo diplomatines pa
siuntinybes. Politiniu spaudi
mu norėjo nuversti Franco.
Bet laikas bėgo aplinkybės
keitėsi. Pamažu vėl buvo at
naujinti diplomatiniai santyki
ai su Madridu. Amerikonai
nubėgo pas Franco prašyti,
kad leistų, Ispanijoje ir Afri
koje statyti aviacijos bazes.
Ir Vašingtonui, kai Kremlius
pradėjo ne juokais apstatinė
ti vakariečius, prisiėjo vėl ar
čiau susibendrauti su Ispani
ja.
Ispanija Amerikai šiomis
dienomis vėl reikalinga pasi
darė. Amerikos užsienio rei
kalų ministeris F. Dulles šios
savaitės pradžioje iš Ženevos
nuskrido Madridan kalbėtis
su Franku
Politiniai stebėtojai sako,
kad F. Dulles nori, kad ge
nerolas Franco įtakos ara
bams, kad jie nesusirištų su
rusais ir kad neišardytų Bag
dado sutarties, kuri yra tęsi

Ženevoje keturių didžiųjų
užsienio reikalų ministerial
išdėstė savo pažiūras Vokieti
jos suvienijimo, Europos sau
gumo ir kitais klausimais. Ru
sų projektai visiškai priešin
gi vakariečių pasiūlymams.
Pavyzdžiui Vokietijos suvieni
jimo reikalu amerikonai, ang
lai ir prancūzai siūlo laisvus,
tarptautinės komisijos kontro
liuojamus rinkimus. Gi rusai
sako, kad pirma reik išspręs
ti saugumo klausimas, o pas
kui Vokietijos vienijimą tarti.
Bet to ir suvienijimą rusai si
ūlo visai kitaip, ne rinkimų
keliu, pravesti. Būtent, jie si
ūlo sudaryti iš abiejų Vokie
tijos zonų bendrą komisiją,
kuri tartųsi ekonominiais, kul
tūriniais reikalais, kaipo dvi
atskiros valstybės. Gi pats
suvienijimas būtų dar tolimos
ateities reikalas.
Molotovas dar pasiūlė, kad
į Ženevą būt pakviesti Bonuos
ir Panko wo atstovai. Čia r u
sams ne tiek rūpi vokiečių
dalyvavimas Ženevos konfe
rencijoje, kiek tokiu pakvieti
mu, netiesioginiai ir ameriko
nai pripažintų komunistinės
Vokietijos vyriausybę.
Rusai čia vėl pradėjo seną
dainą, kad reik panaikinti Šia
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NEPRALEISK PROGOS PAMATYTI
LINKSMĄ OPERETE

«NORMANDIJOS VARPAI»
Operetę stato seselių pranciškiečių gimnazijos abituri
entai (ketvirta klasė), lapkričio mėn. 13 d.
19 vai. gimnazijos salėje, V Zelinoje
Pakvietimus galima įsigyti gimnazijoje ir pas
gimnazijos mokinius.

įstaigų, krautuvių. įmonių
dviem kalbom: lietuvių ir ru
sų. Taip pat nepasitvirtina
gandai, kad lietuvės našlės
ar gyvanašlės būtų verčiamos
tekėti už maskolių.
Kaimai sukolchozinti. Daug
kur dar gyvenama vienkie
miuose, tik jau vyksta ben
drą žemę apdirbti Rusų ka
riuomenės Lietuvoje nedaug,
retkarčiais galima išgirsti ir
lietuvišką dainą iš lietuvių
kariu žygiuojančių ar sunk
vežimiuose vežamų.
Kaune gyvenimas apmiręs
nes visas kultūrinis judėjimas
sukasi Vilniuje. Gatvės ge
rai apšviestos.
Kaune veikia «Valgio» už
kandinės. Čia gali gauti ru
gštaus pieno su bulvėmis
Kaikuriose bažnyčiose, pav.
Šiluvoje, atlaidai vyksta sena
tvarka. I aidotuves leidžia
Maskva toli siekia...
mos su bažnytinėmis apeigo
mis.
Ženevos konferencijoje ru
D mg kas stengiasi įsigytisai parodė n< ro dalyvauti pa radio aparatus Amerikos
sitarimuose sprend iant Dar Balso» siunčiamos programos
danelių, Sueso, Gibraltaro, yra girdimos Lietuvoje Lie
net ir Panamos kanalų reika tu vos žmonės yra nusivylę
lūs.
Vakarais, nes maža konkrečių
žygių girdi Lietuvos išlaisvi
nimui Grįžta vienas kitas
ir iš Sibiro. Tačiau lietuvių
Žinios iš Lietuvos
rezistencinė dvasia nėra pa
Paskutiniu meta iš atatinkamų lūžusi. Lietuviai turi vilties
šaltinių teko gauti tikslesnių kad kada nors ateis išsilais
»
žinių iš Lietuvos Po Stalino vinimo valanda.
mirties ir Serijos sulikvidavi
— Anglijos princezė Mar
mo Lietuvoje režimas šiek
garet buvo įsimylėjusi į pul
tiek sušvelnėjo.
Pasitvirtina žinios, kad Vii kininką Peter Townsend, at
niuje (ne Panevėžyje) rugsė siskyrusi nuo savo žmonos.
jo 11 d. J. E. vysk, raltaro Princesė turėjo pasirinkti ar
kas konsakravo, su Vatikano ha Townsend ir tuo pačiu at
žinia du naujus lietuvius vys sižadėti teisės priklausyti ka
kupus: J. Steponavičių ir P. rališkai giminei, arba atsiža
Maželi. Vienas yra paskirtas dėti savo mylimojo kad gale
valdyti Panevėžio ir kitas tų būti karaliene. Pasirinki
Telšių vyskupijas. Taip pat mas tarp meilės ir karališkos
yra tikras faktas, kad konse garbės buvo nelengvas. Prin
kracijos metu buvo susirinku cezė turėjo daug kovoti. Ir
si didžiulė tikinčiųjų minia, nusprendė atsižadėti meilės,
apie 15 tūkstančių žmonių. bet ne sulaužyti karališkų
Bet komunistinė propaganda tradicijų.
prieš religiją ne tik nesustab
— Grupė Molotovo palydo
dyta, bet nė nesusvelnėjo. vų (politrūkų) švenčiant Jun
Bažnyčios ir dabar apkrauna gt’niu Tautu dešimtmtj, kaiku
mos didžiuliais mokesčiais. riems atstovams sukėlė žingei
Kaune veikia kunigų semina dūmą apsirengimu.
rija. Buvusieji seminarijos
Visi buvo apsivilkę jau ga
ir arkivyskupo rūmai yra rau na daug dėvėtais švarkais,
domarmieč'ų okupuoti.
atrodo ne jiems siūtais. Kai
Vilniaus katedra yra uždą kurie delegatai priėjo išvados
ryta ir nuo jos stogo nuimtos kad švarkai buvo skolinti.
stovylos. Taip pat dingo ir
trys kryžiai nuo Trijų Kry
— Ryžių derlius šiais meta
žių kalno prie Vilniaus.
is Japonijoj bus rekordinis,
Kaikur kaimuose pradeda būtent, 83 milijonai, 529 tūks
gražinti mažesnes nuosavybes tančiai hectolitrų. Nepaisant
Vilniujo lenkų yra nedaug. gero derliaus, Japonija turi
Išvežti Lenkijon. Lietuvoje la importuoti kasmet dvidešimts
bai didelis trūkumas medžią procentų jai reikalingo mais
gų, drabužių. Užrašai prie to.

- Rusai prieš pasitraukda
mi iš Austrijos pradėjo kirsti
miškus ir vežti Vengrijon.
Bent tokią atmintį austrams
paliks.

- Amerika rekordų kraš
tas. Šiais metais į Amerikos
mokyklas, pradžios, aukštes
nes ir aukštąsias yra užregis
truoti 39 milijonai, 557 tūks
tančiai mokinių - studentų.
Pradžios mdkyklose šiais me
tais mokinių skaičius padidė
jo vienu milijonu 657 tūkstau
čiais, gimnazijoje — 258 tūks
tančiais, universitetuose 99 tūkstančiais studentų.

— Per vokiečių Ackerman
no bendruomenės Hesseno
krašto patikėtinių suvažiavi
mą Koenigsieine š/m spalio
15 16 d d paskaita skaitė fe
deral. \ okietijos parlamento
nariai Gõtz ir Horn, federal,
pabėgėliu ministérios valsty
bės sekretorius Dr Natom,
Hesseno krašto CDN į irm.
Dr. Fei ir kt Suvažiavimo da
lyviai eina įvairias atsakin
gas pareigas vokiečių vieša
jame gyvenime. Inf. Tarnybos
vadyt. M. Gelžinis savo pas
kaita susirinkusius supažindi
no su pavergtoje Lietuvoje
vedama su okupantais kultūri
ne kova, pailiustruodamas ją
naujausiais pavyzdžiais. Ta
pačia proga taip pat apsčiai
paskleista vokiečių k. litera
tūros apie Lietuvą Inf. Tar
nybos valdytojas pakviestas
vokiečiams skaityti paskaitų
ir supažindinti su lietuvių ko
va su okupantais dar į Darmš
tatą ir į kt. miestus.
- §/m. rugsėjo mėnesį pa
bėgo į laisvę vienas estų jau
nuolis, dalyvavęs rezistenci
nėje antibolševikinėje velkio
je.

— Pabaltiečių spaudoj šil
tai atsiliepiama apie lietuvį
kunigą, kurį Vorkutos darbo
vergų stovykloje laikomi su
imtieji vadina «Vorkutos šven
tuoju». Nustabus jo pasiau
kojimas ir visais rūpinimasis.
Kai jis laiko pamaldas akmens
anglių kasyklose, tai ten alto
rių atstoja anglies gabalas.

— J. Matulio, Sovietų Są
jungos vardu pareikštas Jungt
Tautose reikalavimas, kad
Jungt. Tautos sutiktų ir jų
Aukštasis Komisaras Vokieti
joje pravestų «laisvanoriška
repatriaciją į gimtuosius kraš
tus sovietinių piliečių», Jungt
Tautose buvo sutiktas labai
šaltai. Pagaliau pabėgėlių rei
kalu buvo 42 balsais priimta
(pabaiga 4 pusi.)
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Švietimas Lietuvoje
(pabaiga)

Tas pats ir kitur. Paskuti
niais pranešimais iš Lietuvos
laikant egzaminus vidurinėse
mokyklose, svarbiausiai yra
praeiti promandatų komisijas.
Jos ne tik egzaminuoja iš
konstitucijos, bet padaro ir
«sąžinės kvotimą»: ką galvoji
apie raligiją ar seki politiką,
kokius skaitai laikraščius, ką
galvoji apie komjaunimą, ko
dėl neesi komjaunuolis ir
pan. Žiūrima ar tėvai nebu
vo «buožės» etc. Todėl tie
siog «buržuazine reakcija»
skamba švietimo ministério
titulą turinčio Pupeikio žod
žiai moksleiviams: esą jūs ve
liau įrodysite «brangiajai kom
partijai», kad neveltui pralei
dote tiek laiko mokyklos šuo
le. «Tai ateities darbai, O
dabar Jūsų darbas — moky
tis. .. Įsigykite daug žinių
iš chemijos, fizikos, matema
tikos, botanikos. . . «Ne fizi
kos ar matematikos išmoki
mas yra pirmasis «sąmoningo
tarybinio piliečio» uždavinys
bet ištikimybės pareiškimas
ir išmokimas aklai paklusti
‘brangios kompartijos’ reikalą
vimams yra sovietinio prieau
glio tinkamumo įrodymas To
dėl nenuostabu, kad tuo me
tu, kada Pupeikis atsiminęs
savo mokslo laikus, kalba
apie mokymosi svarbą, «mo
kslų pirmūnai» iš įvairiu Lie
tavos vietovių vyksta dviemmėnesiams Į pionierių stovy
klą Artekoje (Kryme) «Ne
nustebkite» — teisina juos
Vilniaus radijas - «kad mūsų
respubikos atstovai važiuoja
į Arteka rudenį, kai reikia
mokytis, betgi pionierių stovy
kla taip pat yra mokykla».
Štai kokio mokslo «brangioji

kompartija» trokšta iš nrieau
glio. Iš to aiškėja dalinai ir
tas faktas, kad tuo metu, ka
da boševikai pradžios moky
klų steigimo atžvilgiu, t. y. pa
grindinėje «liaudies švietimo
srityje, atsilieka nuo N. Lietu
vos, gimnazijų steigime ją
pralenkia. Óia gi ir glūdi
«partinė
išmintis»: galimai
daugiau «partinių kadrų». Pra
džios mokslą einantieji parti
ją mažiau interesuoja: jie iš
mokė skaityti, rašyti ir skai
čiuoti grįš prie savo kasdie
ninių darbų ir jų galvosena
per daug dar nėra apsunkinta
partiniu
balaganu, sunkiau
y r a parti jai ją kontroliuoti.
Kas kita su gimnazijų ir joms
tolygių mokyklų mokiniais:
čia pilietis yra pagautas į
partijos žabangas. Per 12 me
tų kalamas partijos «mokslas
privalo padaryti Įtakos ir tvir
to charakterio žmonėms. Aiš
ku, kad mokslo lygis bolševi
kinese vidurinėse mokyklose
nėra ir negali būti aukštas.
Bet ne tai yra svarbu. Dė
mesys bolševikinėje sistemo
je yra nukreiptas ne «masi
nei inteligentu gamybai», bet
partijos kadrų paruošimui,
žmogaus galvosenos persunkimu bolševikiškomis dogmo
mis. Todėl nenuostabu, jei
gu daug laiko mokiniams ten
ka. sugaišti mokslo metu įvai
riems mitingams, propagandi
niam darbui. Įvairioms tal
koms kolūkiams, pionierių sto
vykiose etc Tiesa, tai gali
kenkti matematikos išmoki
mui, bet šią neigiamybę pil
nai atsveria bolševiku akyse
pasiruošimas partiniam dar
bui. partinės mąstysenos ir
kolektyvo pajutimo išmokymas.

Pogrindinė rezistencija Sovietu Sąjungoje
Net brutaliausias Kremliaus teroras nepalaužė laisvės siekimo
Š/m. , kai laisvasis pasau
lis stengiamasi
užliūliuoti
«koegzistencijos» mintimi, tar
turn bolševizmas būtų atsisa
kęs savo imperialistinių tiks
1d apvaldyti visą pasauli, Va
karų Europos visuomenėj pla
tų susidomėjimą sukėlė vokie
čio gydytojo Dr. J. S choline
rio, veikalo «Mirusieji grįžta
atgal» autoriaus, neseniai Mi
lane per tarptautinį kongre
są kultūrinei laisvei ginti
perskaitytas referatas apie po
grindinę rezistenciją Sovietų
Sąjungoje. Pats Scholmeris
yra Vorkutos darbo vergų
stovykloje savo akimis matęs
darbo vergų streiką 1953 m.
ir gerai susipažinęs su po
grindiniais sąjūdžiais Sovie
tuose. Per kongresą jo pas
kelbtas Vakarams Įspėjimas,
kad nesiduotų suviliojami gra
žiais koegzistencijos» šalinin
kų žodžiais ir Vakarų žurna
listų pranešimais, tepaliečian
čiais tik sovietinio gyvenimo
paviršių, bet neatskleidžiančiais pačios bolševizmo es
mės, šiuo metu juo labiau įsi
dėmėtinas
Dr. Scholmerio pareiškimu
geriausiai informuoti apie vi
daus opoziciją Sov. Sąjungo
je yra iš vienos pusės bolše
vikinė MVD, gaunanti žinias
iš savo seklių, partijos akty
vo, vyriausybės ir armijos, iš
kitos pusės stovyklose laiko
mi suimtieji, tarp kurių yra
žymiausių opozicijos ir rėžis
tencijos vadų, kurie net ir
bolševikinėse sąlygose gali

pasikeisti savo patirtimi. Dar
bo stovyklų įnamiai susideda
iš darbo valstiečių darbinin
kų, tautinių grupių žymesnių
veikėjų ir tikrojo sovietinės
inteligentijos elito, tarp kurių
rasime ne tik visų laipsnių
partijos pareigūnų, -bet net ir
karinių iki generolo laipsnio.
Iš viso Sov. Sąjungos bau
ūžiamosiose stovyklose laiko
ma 15 mil darbo vergų. Svar
blausiųjų darbo stovyklų, kaip
Vorkutos, Karagandos, Taisė
to, Magadano ir kt. rajonai
nėra visiškai vienas nuo kito
izoliuoti, bet, priešingai, dar
bo drausmės ir saugumo su
metimais
dažnai
suimtųjų
transportai pasiunčiami iš vie
nos stovyklos į kitą. Tuo bū
du ir vieno rajono suimtieji
gali gauti reikalingų žinių
apie padėtį kituose rajonuo
se ar visame krašte.
Dr. Scholmeris teigia, kad
Sov. Sąjungos darbo stovyklo
se veikia visa eilė nelegalių
rezistencinių grupių, kurių
vadovybę sudaro tik pats tau
tiškai susipratęs ir politiškai
kovingasis suimtųjų eilitas.
Užsieninių radijo pranešimu
iš laisvojo pasaulio klausoma
už stovyklų ribų, bet iš ten
tos' žinios nelegaliais kanalais
vis tiek pasiekia suimtuosius.
Rezistencinės grupės vykdo
ardomąjį darbą net tarp pa
čių sargybinių, kurių dauge
lis lemtingu atveju aiškiai
stotų suimtųjų pusėn. Nerusiškos tautinės grupės pirmoj
eilėj savo programomis rei

kalauja tautinio nepriklauso
mumo. Būdinga, kad darbo
vergų stovyklose rusų rėžis
tencinės grupės, kovojančios
su bolševizmu, atsisako užim
ti vadovaujančią ar dominuo
jaučią vietą tarp kitų tautų
ir nė kiek nekliudo jų pas
tangoms išsikovoti visišką ne
priklausomybę. Bendrais ap
matais sudaryta vieninga ko
vos su bolševizmu programa,
kurią sudaryti laisvėje gyve
nantiems bolševikinių, kraštų
pabėgėliams, kaip atrodo, dar
vis toli gražu nepavyksta. Ru
su opozicija pirmoj eilėj pasi
sakė už pagrindinius soeializ
mo principus. Visose Sov.
Sąjungos pavergtose tautose
ypač nepatenkinti ūkininkai
ir darbo valstiečiai, kurie-yra
tiesiog išalkę žemės sklype
lio ar nuosavybės ir yra pa
siryžę už ją dar kiečiau ko
voti, negu prieš Spali© revo
Unciją, Supramoninus Sov.
Sąjungą, susidarė tam tikra
nauja darbininkijos klasė, ku
rią bolševikinė valstybė dar
daugiau spaudžia ir išnaudo
ja. Jos politinis elitas -yra
susiformavęs į visa eilę slap
tai dirbančių
rezistencinių
grupių kurios įvairiais pokai
biais ar net nelegalia spauda
stengiasi plačiau supažindinti
visuomenę, ką jaučia plačio
sios darbininkų masės. Jos
yra išplėtusios savo pogrindi
nę veiklą visuose svarbiausi
ose Sov. pramonės centruose
bet ypač sėkmingai jų veikla
pasireiškia didžiosiose Mask
vos ir Leningrado Įmonėse.
Toliau Dr. Scholmeris kons
tatavo, kad net ištisas dešim
tis metų Kremliaus brutaliau
šiai vedama kova su tautiniu
savarankiškumu ir nerusų ta
utų siekimu nepriklausomy
bės net ligi šiol neįstengė pa
laužti jų pasiryžimo išsikovo
ti sau laisvę. Raudonasis re
žimas pirmoj eilėj Vakarų Ukrainoj, Pabaltijo kraštuose
ir kitose tautose sukoncentra
vo visas pastangas sunaikinjų vadus ir inteligentiją, kuri
beveik be didesnių išimčių
atsidūrė darbo vergų stovyk
lose. Tačiau, nepaisant to
kių žvėriškų priemonių ir pa
žiūrėti iš paviršiaus pasiekto
sios «taikos», toli gražu nėra
palaužtas tų tautų ■ pasiprieši
nimas — atėjus tinkamam
momentui, sukilti ir iškovoti
sau laisvę Darbo vergų sto
vykių intelektualinį elitą su
daro apie 300.000 suimtųjų,
baigusių aukštąsias mokyklas
ir pasiųstų į tremtį iš visų
Sovietų paglemžtu, tautų. Tai
yra patys’ištikimiausi Vakarų
ir laisvojo pasaulio sujungi
ninkai, tikras jų «smegenų
trestas» anapus geležinės už
dangos. Šito elito eilėse rasi
me inteligentų visokio amžia
us ir visokių klasių, prade
dant stalininių «valvmų» 1936
-1938’m. aukomis ir baigiant
17 mečiais komjaunuoliais iš
Leningrado aukštesniųjų mo
kyklų, apkaltintų norėjus «nu
versti bolševikinį režimą. Vi
siems tokiems žmonėms dar
bo vergų stovyklos yra tikri
«rezistencijos universitetai».
Jie visai negalvoja rezignuo
ti ir nuleisti rankas, bet mo
kosi iš naujo, kad ir kokios
sunkios ir skaudžios, patirties
ir auklėjasi toliau. Tačiau ji
eras rūpimos problemos toli
gražu nesiriboja viena Sovie
tų Sąjunga. Pagrindinių re
zistencinių grupių ir jų vado
vų svarstomos taip pat politi
nes. socialinės ir mokslinės
problemos Vakaruose. Visi
jie, skaudžios praktikos pa
mokyti, žino, kad ir po Stali
no mirties Kremlius kaip šie
kė, taip ir toliau tebesiekia
pavergti visą laisvąjį pasau
lį ir jame įvesti komunistinę
santvarką Tam tikslui skir
ta ir visa milžiniška Sovietų

Kazys Binkys

Silkasparniai Debesėliai
Debesėliai šilkasparniai
saulės blizgančioj šviesoje,
lyg ant marių baltos būręs,
dangaus krištole plaukioja.
Tolimoj pietų šalyje
tyros bangos okeano
juos pagimdė, išaugino
ir šilkais juos apkedeno.

Ir išleido į kelionę
po svečias šalis lekioti,
o pietų vėjeliui liepė
juos lydėti ir daboti.
Ir keliauja debesėliai,
kur tik nori, kur sumano,
ir po tyrlaukius klajoja
ir po plotus okeano.

Naktį ilsis tarp- kalnynų,
rytą šypsos pasilsėję,
o paskui, kaip gulbių pulkas,
vėl išplaukia draug su vėju.

Kur pranyksta debesėliai,
niekas, niekas jų nežino,ar jie tyrlaukiuos sutirpsta,
ar gelmėse vandenyno...

ginklavimosi pramonė Mes
tas «koegzistencijos» šūkis ir
Įrodinėjimai, kad reikia siek
ti tarp tautų sugyvenimo, su
mažinti įtampą etc., tėra tik
tai taktiniai manevrai, per
kuriuos bolševikai nori pra
vesti reikalingą vidaus konso
lidaciją ir susikurti reikalau
jamą pranašumą karinėje ir
pramoninėj srityse Tačiau
laisvasis pasaulis tegul žino:
kai tik tas pranašumas bus
pasiektas, tariamoji koegzis
tencija bus pakeista nauja,
ofenzyvine faze.
(B. D.)

Pagirtina iniciatyva
Š. m. spalių mėn. 30 d. V.
Zelinos mokyklos patalpose
grupė lietuvių iniciatorių su
šaukė susirinkimą S. Paulo
Lietuviu Bendruomenės stei
gimo reikalu. Išanksto buvo
pakviesti į šį susirinkimą
S. Paulo lietuviškų organiza
cijų valdybų atstovai bei šiuo
klausimu suinteresuotieji as
menys. Susirinko nedidelis
skaičius žmonių, kas parodo,
kad lietuviškoji visuomenė y
ra gana abejinga šiam pozity
viam sumanymui. Tačiau tai
neatbaidė iniciatorių ryžto.
Susirinkimą atidarė prof
A. Stonis pakviesdamas pir
mininkauti Dr. E. Draugelį ir
sekretoriauti p-lę K. Deveiky
tę. Prof. A Stonis Įžangini
ame žodyje supažindino susi
rinkusius su labai aktualiu ir
rūpimu uždavinių, būtent su
darymo tokios vieningos jė
gos, kuri būtų atspari lietuv
ių tautos naikinimo elemen
tams išeivijoje. Projektuojam a Lietuvių Bendruomenė
jungtų visas lietuviškas orga
nizacijas, ^pavienius asmenis
padarytų galą rietenoms ir
intrigoms, rastų bendrą kalbą
visiems rūpimais lietuvybės
klausimais ir tuo pačių sti
printų lietuvių susipratimą.
Lietuvių Bendruomenės ste
igimo reikalas atrodo pribren

dęs, nes iš susirinkusiųjų nie
kas tam sumanymai nepasi
priešino.
Po įvairių diskusijų, kaip
šis projektas tiri būti įgyven
dintas, prieita prie išvados,
kad pirmiausia reikalinga iši
rinkti Laikinąją Organizacinę
Komisija, kuri išdirbtų įstatų
projektą išsiaiškintų su šio
krašto leidžiamomis teisėmis
ir kt. Į L O. Komisiją slaptu
balsavimu išrinkti šie asme
nys: Prof. A. Stonis - pirmi
ninkas, Dr E. Draugelis - vi
ce pirmininkas, P. H Mošins
kienė - sekretorė, P. M. Remenčieuė - iždininkė, kun. J.
Šeškevičius - narys ir trys
kandidatai: p. Al. Boguslauskas, p. inž. Z. Bačelis ir p.
Alf. Žibąs.
Išrinktoji komisija rūpinasi
šio reikalo neužleisti, greiči
au paruošti įstatų projektą,
bei visą medžiagą Lietuvių
Bendruomenės S. Paulyje ste
igimą realizuojant.
Dalyvis

— Šiaurės Amerika yra su
sirūpinusi svarbiausias indus
trijas nuo Ramiojo vandeny
no pakraščių nukeltį krašto
gilumom Projektuojama stay
ti fabrikus požemiuose. Tai
vis atsargumo priemonės ga
limo karo atveju.

— Tarpatautinė žydų orga
nizacija, konferencijos metu
Londone, pasiųsti Rusijai pra
šymą, kad nutarė, kad esan
tiems anapus geležinės už
dangos žydams kurių ten pris
kaitoma paie pustrečio mili
jono, suteiktų religinė laisvę.
— Pasaulyje komunistų vai
domuose kraštuose 70 milijo
nų žmonių yra darbo vergų
stovyklose. Vien tik komu
nistinėje Kinijoje tokių yra
40 milijonų. Šie daviniai bu
vo paskelkti ketvirtame tarpatautiniame sinaikatų atsto
vų suvažiavime Australijoje.
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MŪSŲ LIETUVA

Mentalinės Ligos
TARP NULIO IR 150

Dr. Antanas Šerkšnas
1. Silpnaprotystė ir beprotystė
Trys baisybės grasina šio
krašto gyventojus ir jų ateiči
ai: jaunimo nusikaltimai, divorsai ir mentalinės ligos. Vi
somis šiomis baisybėmis yra
labai susirūpinę šių dienų A~
merikos vadovaujantieji ašme
nys — auklėtojai, psichologai
gydytojai ir visuomenės va
dai. Apie visas tris būtų na
udinga pakalbėti šio laikraš
čio skiltyse. Šiuo kartu — apie mentalines ligas.
Kodėl vartojame mentalinių
o neprotinių ligų tarimą? At
sitiktinai, mentaliteto termi
nas čia yra tinkamas vartoji
mui materialistui psichologui
ir krikščioniškosios doktrinos
atstovui.- Materialistas, kurs
netiki į sielą, kurios nuosavy
bė yra protas (protas yra šie
los funkcija, ne kūno), laiko
kad protas yra tik viena inte
gralinė dalis jusliniai fiziologi
nio žmogaus ir dėlto proto
defektas jam yra jusliniai-fiziologinės prigimties. Menta
liteto terminas čia jiems ne
suponuoja jokio dvasinio pra
do, dėlto jie šį terminą ir var
to ja.
Krikščioniškoje koncepcijo
je protas yra nematerialinėsir
neorganinės prigimties, bet
žmogiškajame asmenyje jis
gali veikti tik per jusiiniai-fi
ziologinj (materialinį) žmogų.
Krikščioniui psichologui men
taliteto terminas čia tinka ta
ip pat, nes jis mano, kad de
fektas yra ne materialiniame
prete, o kur nors fiziniame
žmoguje, per kurį protas vei
kia
Pirmiausia
pastebėkime,
kad silpnaprotystė nieko ben
dro neturi su beprotyste. Be
protis, paprastai, susirgdamas
«praranda protą», kai tuo tar
pu silpnaprotis neturi proto
iš viso. Beprotis gali atgauti
protą, t. y. pasveikti, tuo tar
pu silnaprotis negali nieko
«atgauti», ngs jis neturi iš ko
atgauti, iš tuščio nepripilsi.
Moderniškajame pasaulyje be
pročiai ligonys nėra maišomi
su silpnapročiais Bepročių
ligoninės, paprastai, vadina
mos psichiatrinėmis ligoninė
mis, yra organizuotos tik ti
ems. kurie reikalingi priežiū
ros ir gydymo susirgus menta
line liga, kai tuo tarpu silp
napročių institucijos yra or
ganizuojamos tik priežiūrai
ir lavinimui tų, kurie yra ne
paiėgūs patys pasįrūpjnti sa
vim. Silpnaprotis yra nepa
vojingas aplinkai, gi beprotis
nuolat grasina tiems, kurie
su juo turi reikalų. Silpna
pročio padėtis yra privatus
reikalas - - šeimos, giminių,
bendruomenės, tuo tarpu be
pročio padėtis yra saistoma
įstatymais — jis turi būti išimtas iš savo aplinkos ir pa
talpintas į psichiatrinę ligoni
nę. jei susirgimo laipsnis to
reikalauja.

2) KOKIU YRA BEPROTYS
TĖS LIGŲ?

tai sndaro daug įvairių psichi
nių ligų, kurių vardai ir va
riacijos yra įdomios tik diag
aostamsgydytojaros ir kliniki
niams psichologams. Tos
trys klasės yra: manija-depre
sija, parancija ir schizophre
nija. Visoms šioms rūšims
bendras pažymys — iliuzijos
ir chaosas galvojime. Ligo
nio galvosena ir jo išraiška,
kalba, nieko bendro neturi
su realybe.
Manija-depresija susirgęs
savo galvosenoje ir josišreiš
kime svyruoja tarp kraštuti
nės menkavertystės pasijutimo ir augščiausios didybės
pergyvenimų, kartais, ilgesni
am ar trumpesniam laikui
(tai priklauso nuo ligos pabūd
žioir stiprumo) stap telėjant
ant normalaus lygmens, kur
ligonis pasirodo visai sveikas.
Šitas «normalus lygmuo», re
tais atsitikimais, gali tęstis
gana ilgai — dienas, savaites
mėnesius ir net metus. Pa
prastai. tačiau, jis yra minu
čių, geresniu atveju — valau
du reikalas. Taip, kad ligo
nis, ką tik neseniai įrodinėjęs
gydytojui ar psichologui esąs
Cezaris, Napoleonas ar net
Kristus, staiga pradeda kal
bėti, kad jis esąs menkiausias
sutvėrimas pasaulyje Yra at
vėjų, kur ligonis serga tik
manija arba tik depres j , t.
y. visą laiką jis yra tik uidy
bės ar tik menkavertystės
jausmuose. Charakteringiau
sias simptomas yra persekio
jimo iliuzija
Paranoikai, paprastai, nėra
pavojingi savoje aplinkoje ir
nėra verčiami į ligoninę. Cha
rakteringiausias ligos bruožas
— persekiojimo iliuzija. Pa
ranoikas «bejieškodamas tei
sybės», gali dešimtis metų bū
ti advokatų ir teismų nuolati
nis klijemas.
Schizsphrenija yra jaunų
žmonių pabaida. Jos aukos
yra paprastai, tarp 18 ir 40
metų amžiaus žmonių tarpe,
daugiausia apatinėje šios ska
lės dalyje. Šio krašto psi
chiatrinės ligoninės turi apie
250,00 schizoprenikų. Kiek
yra tų, kurie įnereikalingi Ii
goninių, bet yra paliesti šios
ligos, nieks nežino. Simpto
mų apimtis yra nepaprastai
plati ir komplikuota. Pagrin
diniai ligos bruožai — ligo
nio keista laikysena, iliuzijos
ir haliucinacijos. Pats sunki
ausias dalykas - haliueinaci
jos, kurios labai kankina li
gonį. Jos gali būti vizualinio
ar akustinio pobūdžio arba
abiejų rūsių iš karto. Ligo
nis mato girdi, kiti gi mato ir
girdi, nebūtus, dažnai bjau
rius, dalykus, kurie jį vargi
na ir kankina. Pasveikimo
galimumai, kaip ir kitų rūšių
psichiniuose
susirgimuose,
prie šių dienų technikos, yra
labai dideli.

3) KOKIŲ YRA SILPNA
PROTYSTĖS RŪŠIŲ?

Visos silpnaprotystės rūšys
ir
variacijos inteligencijos
Beprotystė neturi jokio pas
skalėje
yra tarp nulio ir 90
tovaus ryšio su inteligencijos
Silpnapročiai
su I. Q. tarp
laipsniu (1. Q.), Inteligencijos
nulio
20
yra
vadinami
idiotais
skalėje, tarp nulio ir 150, be
Tai
žmonės
kurie
savo
galvo
protyste susirgusių tarpe ran
jimo
niekad
neperžengia
dvie
dama, paprastai, tarp 70 ir
jų
metų
vaiko
galvojimo
pa
150. Statistika rodo, tačiau,
kad beprotystės aukos yra jėgumo. Šie žmonės nėra pa
daugiausiai iš augštu šios ska jėgus savimi pasirūpinti, mo
lės vietų, t. y. inteligentingi derniškuose kraštuose jiems
ir labai inteligentingi (gabūs) yra viešosios institucijos ku
rios palegvima nelaimingųjų
asmens.
Visos beprotystės ligos ga šeimons, nuimant nuo jų sun
Įima suvesti į tris stambias kią priežiūros naštą, ir atlie
klases, kurių tam tikri variau ka kilnių žmoniškumo darbą.

Tie, kurie L Q. yra tarp
20 ir 50 moksle yra vadina
mi imbicilais. Tai- žmonės,
kurie savo galvojimo pajėgu
mu neperžengia penkerių me
tų normalaus vaiko. Imbeci
las, kad ir pajėgesnis už idi
otą, vistiek nepajėgia pilnai
pasirūpinti pats savimi, jis
irgi reikalingas priežiūros.
Imbicilai, o jau apie idiotus
nėra nė kalbos, nėra pajėgūs
mokykliniam darbui iš viso.
Asmens su L Q. tarp 50 ir
70 amerikiečių psichologinėje
terminologijoje yra vadinami
graikišku žodžiu morcnais
(moron graikiškai reiškia ap
gaulingą, netikrą, keistą). Tai
žmonės, kurie savo galvojimo
pajėgumu neperžengia dvyli
kos metų normalaus vaiko.
Jie, jeigu priedu neturi kokių
nors kitų komplikacijų, nėra
reikalingi kitų priežiūros, ga
Ii dirbti paprastus fizinius
darbus ir užsidirbti pragyve
nimą. «Didelių dalykų» jie,
suprantama, nepadarys. Mo
derniškuose kraštuose, p v z .
Connecticut valstybėje, ir ji
ems yra leista, jei nori šei
mos, gyventi bendrose silpna
pročiams skirtose institucijo
se, žinoma, atskiruose nuo idiotų irimbicilų. Jie, papras
tai, labai daug padeda tokios
institucijos ūkyje.
Ir pagaliau asmens, kurie
savo inteligencija yra tarp
70 ir 90 inteligencijos skalėje,
jokio specialaus vardo neturi,
o yra vadinami paprastai že
mos inteligencijos, negabūs.
Ši rūšis žmonių nors inteloktnaliniam darbui ir profesijai
netinka, niekieno jokios prie
žiūros nereikalingi, jie pilnai
pajėgia pasirūpinti savimi ir
savo šeimomis,
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TĖVIŠKĖ
Tėviškės vaizdeli,
Koks tu man brangus!
A š matau kelelį,
Pievas ir laukus,
Upės žalią krantą,
Už jo kalveles,
Bažnytėlę šventą,
Vargšų trobeles.
Girdžiu dainą graudžią,
Ji liūdna, karti;
Girdžiu - varpas gaudžia:
Vakaras arti, Ir artojo seno
Balsą dirvoje,
Kur tiktai gyveno
Varge, tamsoje...
Tėviškės vaizdeli,
Koks tu man brangus!
Matau savo šalį,
Jaučiu jos vargus...

MOKSLEIVIU ATEITININKU SPAUDOS STALAS
NAUJAI GAVO sias knygas
Kun. St. Yla /«Sveika Marijas»/maldaknygė/
—
100 er.
Tev. Kazimieras /kapucinas/ Atlaidų Šaltinis/ maldaknygė
«»
«
stambiomis raidėms — 175 cr.
«
»
»
» pauksuota — 200 cr,
Kun. P. Kirvelaitis «Aušros Žvaigždė» maldaknygė
«
jaunimui» nuo 50 iki pagal viršelius. — 125 cr.
A. Baronas «Sodas už horizonto» (romanas)
—
125 cr.
Alė Rūta «Trumpa diena» (premijuotas romanas) — 200 cr.
Kun. Rimšelis MIC. «Tėvas Pijus» (dvasinis skaitymas/ 100 cr.
A. Maceina «Saulės Giesmė»
—
—
250 cr.
Spaudos stalas veikia kas sekmadienį prie Vila Zelinos
bažnyčios.
Jei kas norėtų knygas gauti paštu užsakymus ir pinigus siūsti
M. A. Spaudos Stalas, Caixa Postai 4118, São Paulo.

4) KAIP DAUG MENTALIAI
NESVEIKŲ TURIME?
Yra labai sunku pasakyti,
kiek JAV-se būtų beprotyste
sergančių šiuo metu, kadangi
skaičiai labai keičiasi pagal
pasveikusių išėjimą ir naujai
susirgusių atėjimą j ligonines.
Apskritai yra laikoma apie
vienas procentas visų gyven
tojų pradedant nuo penkioli
kos metų amžiaus augštyn,
Žinoma, tai labai daug.
Lengviau yra kalbėti apie
statistiką, liečiančią silpna
protystę. Einant inteligenci
jos skale augštyn, tarp nulio
ir 70, taigi, visų rūšių silpna
pročių šis kraštas turi 1% vi
su savo gyventojų. Tarp 70
ir 80 yra 6%, tarp 80 ir 90
yra 13%, tarp 90 ir 110 yra
60%, tarp 110 ir 120 yra 13%
tarp 120 ir 140 yra 6,75% ir
augščiau 140, taigi genijų,
025%
Ši padėtis laikoma visai
normali, lyginant ją su pade
timi kituose tokio pat išsivys
tymo kraštuose, kurių šios
rūšies statistika mokslui yra
atvira. Tokie kraštai yra —
Švedija, Belgija, Olandija,
Suomija, Vokietija ir k. Nie
ko nėra žinoma apie tikrą pa
dėtį Sov. Sąjungoje.
Dr.
i.

..........

PAIEŠKOMI:
1) Uznys Stasys, gim. 1916
m. Plungėje,
2) Pumpol Aleksandras,
gim. 1913 m. liepos mėn.
3) Pumpol Maksas-Arturas,
gim. 1919 m. rugsėjo
mėn. 10 d.,
4) Orentas Alfonsas,
5) Švelnys Justinas,
6) Stepšys Kęstutis,
7) Untulis Ona (po kapitu
liacijos gyvenusi bene Franx
furte) j
8) Eigelis Adolfas,

9) Eigelienė Viktorija,
10) Li u bertas Evaldas, gyv.
Ravensburge, DP Camp Klos
ter,
11) Liubertienė Angust, gyv.
I avensburge, 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) llginienė 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 Kauno,
31) Meilus Rapolas,
32) Meilienė-Lasytė Tėrėsė,
33) Pranaitis Kasparas, gyv.
São Paulyje ir
34) Juškevičiūtė Albina, ki
lusi iš Trakų apskr,—
Ieškomieji arba apie ju
os žinantieji prašomi atsiliep
ti: Consulado Da Lituania,
Rua Jaguaribe, 477, Caixa
postal 7249, São Paulo, Brasil.

PARDUODAMAS GAZOLINO
POSTAS
Geroje vietoje, ant kampo
rua Ibitirama ir Av. Zelina.
Kartu parduodami reikalingi
įrankiai automobilių bei sunk
vežimių patikrinimui bei pa
taisymui. Teirautis, bei reika
lingoms informacijoms gauti
kreiptis adresu: rua Ibitirama
905, V. Prudente.

.....................................

RUA BARÃO DE ITAPETININGA, 2773 — 4 AND
TEL. 34-74S2 — SÃO PAULO

SALA 2

— Šios savaitės «M. L.» del
švenčių išeina 4 pusi.
— Seselių pranciškiečių abiturientai (4 ta klasė) atei
nantį sekmadienį, lapkričio
mėn. 13 d., 19 vai. stato links
mą operetę «Normandijos Var
pai».

— L. K. Bendruomenės cho
ras lapkričio mėn. 13 d. ruo
šia išvažiavimą Praia Gran
de. Norintieji dalyvauti išva
žiavime šį sekmadienį priva
lo užsirašyti. Kelionė į ten
ir atgal Cr$ 120,00. Išvažiu
os iš V. Zelinos specialiais a
utobusais 6 vai. ryto. Mišios
5:30 vai.
— Spaliaus mėn. 30 d. L. K.
Bendruomenės choras išrinko
ateinantiems metams valdybą
šiame sąstate: Pirmininkas —
Al. Boguslauskas, vice pirm-kas ir sekretorius - L Bendoraitis, iždininkai • Alb. Kas
peravičius i r Barščevičius,
turto globėjas - V. Butkus.
Susirinkimui
pirmininkavo
kun. Klebonas P. Ragažinskas.
sekretoriavo
L. Bendoraitis.
Revizijos komisijon išrinko:
K Ausenką. P. Šimoni ir V.
Tatarūną. Valdybą rink©
slaptu balsavimu. Balsų skai
tyli buvo pakviesti svečiai iš
Rio de .Janeiro Vytautas ir
A ladzė Strimaičiai.
— Šį mėnesį sumainys žie
dus Aldone Palionytė su João
Pessoa Gonçalves Praėjusį
šeštadienį sumainė ž orius Ge
nė Aldone Juškaitė su Emilio
Cava Dias.
— ŠĮ sekmadienį 3 vai

S

po

piet Vila Zelinoje, gimnazijos
salėje ruošiamos kun. B. Su
gintui išleistuvės. Svečias iš
São Paulo išvyksta 7 d. lap
kričio 19 vai. iš Cometa auto
busų stoties, av. Ypiranga.
Apie desėtką dienų praleis
Rio de Janeire, o 1G d., lap
kričio išplaukia laivu atgal
Amerikon.
— Spaliaus mėn. 3 0 d.
P. L. B. organizuoti São Pau
Jy, sušauktame organizacijų
atstovų susirinkime išrinkta
sis organizacinis komitetas,
kuriu įėjo: prof. Ant. Stonis,
kun. J Šeškevičius, M. Remenčienė, Dr. EI. Draugelis,
Alf. Žibąs.

— Bažnyčios dekoravimo
darbai eina prie galo, šią
savaitę jau sudėtos grotelės.

— Vėlinių išvakarėse į pa
maldas nemaža lietuvių Vila
Zelinon atvykę ir iš tolimes
nių apylinkių.
— Šį sekmadienį Bom Re
tiro ir apylinkės lietuviams
bus pamaldos šv. Eduardo pa
rapijos bažnyčioje, rua dos
Italianos, 10 vai.

SPAUDOS

VAJUS

Kitados Lietuvoje lapkričio
ir gruodžio mėnesiai buvo la
ikraščių platinimo-spaudos va
jaus mėnesiai. Ir pasekmės
buvo nuostabios. Neliko nė
vienos lietuviškos šeinius be
laikraščio Daug kas užsisa
kydavo po keletą laikraščių,
žurnalų. Net ir dienraščiai
buvo pradėję skinti kelią į lie

®
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tuviškąkaim.Laikraščių
skaity
me Lietuva padarė milžinišką
šuolį.
Jei gyvenant savame kraš
te yra svarbu skaitytilaikraštis, tai tuo labiau išeivijoje,
kur esame apsupti svetimos
aplinkumos, svetimų“reikalų,
toli nuo savos tėvynės, o ir
ta tolimoji Tėvynė nuo mūs
dar yra atkirsta geležine už
danga.
Lietuviškas laikraštis yra
vienintelis lietuvio ryšininkas
su Lietuva, su plataus pasau
lio lietuviais. Jei kitų infor
macijų, žinių, straipsnių gali
me pakankamai pasiskaityti
svetimoje spaudoje, tai lietu
viškojo gyvenimo ir i š Lietu
vos tegalime pakankamai ras
ti tik lietuviškame laikrašty
je. Sunku yra įvaizduoti lie
tuvį, susipratusį lietuvį, kuris
nenorėtų žinoti kas darosi pa
vergtoje Lietuvoje, kaip vei
kia ir gyvena kitų kraštų bei
kontinentų lietuviai.
O tas visas žinias ir infor
macijas jis tegali rasti tik li
etuviškame laikraštyje. Lai
kraštis yra dvasinis visų lie-'
tuviu ryšys.
“Mūsų Lietuva”, nors > no
lengvomis sąlygomis ryžtasi
ir toliau lankyti skaitytoją.
Prašytume mielų skaitytoju
ir bičiulių ateiti talkon Jei
žinome savo kaimynų, pažįs
tamų, kurie neskaito lietuviš
ko laikraščio, paraginkite to
kius ir skaityti ir užsiprenu
meruoti. Musu tikslas ‘yra.
kad kiekvieną lietuvišką šei
mą lankytų lietuviškas lai
kraštis
Knygnešių metai dar nepa
sibaigė Laikraščių plantitojų darbas šiandien yra nema
žiau reikšmingas ir svarbus
kaip anais spaudos draudimo
metais. Dėkingiausias namin
klas knygnešiams uasrerbti,
kad lietuviškas laikraštis vi
su lietuvių skaitomas

KERMOŠIUS
Praėjusį sekmadienį baigė
si. Žmonių buvo prisirinkę
daug, bet lietus sutrukdė.
Daug kas grįžo namo, o kiti
nedrįso^iš namų išeiti. Bet
nežiūrint nepalankaus oro,
pajamos palyginamai buvo
geros. Štai jos:
Iš valgio ir gėrimo
barako
Cr
“ S~ 20.752,00
Medelių
Cr.8 23 521,00
Cr $ 3.375,00
Žuvavimo
F. de Maria Cr.8 13.930.00
C r.S 13 562.00
Kimbol
Vjra-Iata
Cr.8 10.841,00
Zuikutis
Cr.8 5 188,00
Cr 8 7 176,00
Argolas
Cr 8 2 995,00
Varžytinės
546,00
Iš ateitininkų Cr.8
Viso pajamų kermošiaus
metu gauta
Čr.8 lOi.876,00

Išlaidos tiksliai bus žinomos
vėliau ir grynas pelnas bus
paskelbtas kitos savaitės
«M. jú.». Visi dirbusieji ker
mošiuje, padėjusieji parengti
barakus ir kt. kviečiami susi
rinkti lapkričio mėn. 15 d 3
vai. mokykloje. T a proga
bus padarytos nuotraukos.
— Juozui Kleizai šiomis di
enomis, Santa Helena ligoni
nėje, bus padaryta skíIvío operacija. Linkime greit sus
tiprėti
— Š/m spalio 17 ir 18 d. d.
Pavergtos Europos Taryba su
sirinko pilnaties posėdžių. Tu
ose posėdžiuose dalyvavo ta

ip pat atvykę delegatai iš Europos. URT v ūdytojas pa

Vakaras - Koncertas
I

L. Sąjunga Brazilijoje ruošia linksma šeimyninį Ba
lių su žymiais artist es 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
. Bilietus į vakarą ir staliukams, galima gauti pas
visus L Sąjungos narius Prie įėjimo bilietai nebus par
davinėjami, tad prašoma apsirūpinti iš anksto.
L Sąjunga laukia visų, kas tik nori gražiai pasilin
ksminti, Dariaus ir Girėno salėje Mokoje šeštadieny, la
pkričio mėn 26 d 20 vai.

g

Geležies reikmenų, dažų, lėkščių,. aluminių indų,» g
įvairių daiktų dovanoms, įvairiausios rūšies pečių-

IÜ

fogonų, siuvamų mašinų, radio, plokštelių ir t. t.,
Visa tai galima gauti UŽ PINIGUS ARBA
ISSIMOKEJIMU1.

jH
fei

Prie pat autebuso Nr. 93 sustojimo vietos.

Gerb. “M. L.” skaitytojai,
jei žinote savo giminiu bei
pažįstamų, kurių dar nelanko
«Mūsų Lietuva» prisiųskite
jų adresus mums, o mes ji
ems nusiųsime laikraštį susi
pažinimui.

Bemistas
Clínica Dentária Popular
“(São Judas Hadui”

B
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DIRETOR: Dr. Augusto Ribeiro Leite
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Praça Sâo José, 8 - salas 3 e 5

Dentaduras — Pontes — Extrações — Obturações
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Praça São José, 8 Sal. 1 e 2 - V. Zelina - S. Paulo
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Aberturas de firmas
Encerramentos de firmas
Transferencias de firmas
Contrat. na Junta Comercial
Diskai.na Junta Comercial
Escritas Fiscais
Escritas Comerciais
H0n,rt.RI0 das 8

—

|

Contratos de locação
Cartas de Fiança
Requerimentos
Balanços
Alvarás diversos
Seguros de Fogo e
Seguros de acidentes
às 19 horas.
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ĮKURTA 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

SÃO

CAETANO,

447

—TEL.

4-5576

-

SÃO

— Pradėjo darbą ir PET
seimo komisijos: politinė, so
cialinė, teisinė, ekonominė,
kultūrinė ir i mf o r mafijos. Ir
jose dalyvauja lietuvių atsto
vai. PET darbais rodomas
gyvas susidomėjimas.

— Neseniai spaudoje pas
kelbė savo pareiškimą angli
konų dvasininkas Londone
- W. Hannah, kurs, atsisa
kęs anglikonų parapijos, pe
rėjo į katalikybę. Rašte jis
sako tai padaręs po daug ty
rimų. Dabar jis rengiasi bū
ti katalikų kunigu ir tvirtina
kad dar šiais metais visa ei
lė kiti) anglikonų dvasiniskų
atsivers į katalikybę.

(pabaiga iš 1 pusi)

rezoliucija, kuria pasisakyta
u ž pabėgėlių įkurdinimą i r
tik savanorišką repatriaciją.
Ypač JAV atstovai užkcentą
vo, kad Sovietų siūlytoji for
mulė negalinti būti priimta,
nes ir Sovietų suprantamas
«laisvanoriškumas» faktiškai
maža ką tesiskirtų nuo prie
vartinės repatriacijos. Prieš
Matulio atsigabenimą pareikš
tas protestas ir Pavergtosio
se Europos Tautose, kurios
spalių 17-18 d d. toliau tęsė
savo posėdžius.

SIUVĖJAS
POVILAS AMBROZEVIČIUS
Rua Inhagapi N.° 9
Antiga Rua Seis - V. Zelina
ciiBJiasraaaiiiilMRRiiRaiiiiiBciniakBiiiiiiBiaaaii

Vila Zelina
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... JJETUVOS nacionalinė
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKA

sakė išl
ševikų
ego» o]
vežto J
šokiais būdais viliojimą pabė
gėlių, kad «grįžtų namo». Čia
bolševikai imasi net pačių
klastingiausių ir smurtingiau
sių priemonių. Kalbėtojas pa
brėžė: tegul tik Sovietai grą
žina mūsų kraštams neprikla
usomybę - ir visi tremtiniai
grįš kaip vienas, nereikės nė
jokių
raginimų. Bolševikai
skelbia amnestijas, bet užmi
ršta, kad patys yra karo nusi
kalteliai... Paskum pranešė \
jas išdėstė pabėgėlių pageida
vimus, būtent, kad sovietai
suteiktų žinias apie visą de
portuotųjų likimą ir leisiu tu
os duomenis patikrinti ir kad
deportuotiesiems būtų pritai
kyta Jungt. Tautų komisaro
pabėgėlių reikalams globa.
Jei Sovietai per Matulį rodo
susirūpinimą Vokietijoje sto
vyklose gyvenančiais pabėgę
liais — tai tesudaro sąlygas
patikrinti, kaip gyvena sugrūs
tieji į sovietines darbo vergų
stovyklas, prievarta kitur jkurdinami ir visi «laisvieji»
Teleidžia išvykti šeimų na
riams ir giminėms į užsienį,
teleidžia teikti pagalbą jos
reikalingiesiems etc.

PAULO

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

Nori, kadi «Mūsų Lietu
va» būtų lietuviškojo gyveni
mo veidrodis?
— Bendradarbiauk joje
pranešdamas visas naujienas
iš savo apylinkės, miesto ar
interioro.

