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Katalikiškas Pasaulis Liūdi:
Ar jungtinėms tautoms pavyks išvengti karo?

«Jei Azijos ir Afrikos tautoms reik^lauisma ap' irprcndimo tei
sės, to paties rėktų reika ruti ir Rytų Europos t; u to ms»

Mirė Popiežius Pijus XII

ehi
. •’__

Jo Šventenybė Popiežius Pijus, J. E vyskupo v 
Padolskio į prelato vi Tu.abos tarpe po pašventinimo 
Marijos Nekalčiausios širdies statulos. Ši statula dab.,r 
yra Š. Amerikoje

Spaliaus mėn 9 d ankstybą rytmetį 3 vai. 52 m., 
Romos laiku astel Gondolfo, popiežių vasaros reziden
cijoje atsisikyrė sų šiuo pasauliu didžiausia mūsų laikų 
moralinė jėga, Jo Šventenybė opiežius ijus XII eida 
mas aštuoniasdešimts trečiuosius metus amžiaus ir dvi 
dešimtuosius metus popiežiavimo Visų penkių kontinen
tų katalikų bažnyčių varpai gaudžia pranešdami liūdną 
gandą: mirė Galilėjos Žvejo įpėdinis, Dievo Apvaizdos 
išrinktus, Kristaus įsteigtosios bažnyčios regimoji galva, 
du šimtai šešiasdešimts pirmasis popiežius Pijus XL.

Mirštančio Popiežiaus rankose buvo rąžančius, 
o ant krutinės - kryžius

Paskutiniai Popiežiaus žodžiai buvo: « melskitės, 
Melskitės už apgailėtiną Bažnyčios padėtį». Čia Popie
žius turėjo mintyje persekiojamą katalikų bažnyčią.

Dėl Popiežiaus mirties liūdi ne tik katalikiškas 
pasaulis Už jo sveikatą, kai dar jis buvo nemiręs 
meldėsi protestantai (jų maldos buvo net radijo trans
liuojamos), žydai ir kiti.

Niekas šiandien neabejoja, kad Popiežius r ijus XII 
yra pati didžioji mulų laikų moralinė asmenybė-švento 
gyvenimo, gilios išminties, akcijos popiežius Jis yra 
išgyvenęs du didžiuosius pasaulio skrėtimus: pirmąjį ir 
antrąjį pasaulinį karą Pirmojo metu buvo nuncijumi. 
Vatikano atstovu, Vokietijoje. Antrojo karo metu vairavo 
šv Petro laivą karo sūdrų sūkuriuose Jis buvo liūdinin 
ku dvidešimtojo amžiaus hunų-barbarų naikinančių tūks 
tančiais metų sukurtas kultūros, meno, mokslo lobius. 
Nepaprastais, lemtihgaįš katalikų bažnyčiai ir pasauliui 
metais, Dievo Apvėjzda siuntė nepaprastą ir Popiežių 
Kaip stovėdami labai arti prie didžiulio paminklo, nega 
lime pamatyti visds jo didybės ir grožio taip lygiai be 
perspektyvos, sunku yra įvertinti visus mirusio popie
žiaus darbus.

(Elta) Bemaž lygiagrečiai su 
Jungtinių Tautų pilnaties ru
dens sesijos pradžia susirin
ko New Yorke naujai sesijai 
ir Pavergtųjų Europos Tautų 
Seimas Pabaltijo ir kitų pa
vergtų tautų atstovai jau iš 
anksto stengės paveikti, kad j 
Jungtinių Tautu sesijos darbo
tvarkę būtų įrašyti ir Rytų Eu 
ropos klausimai JT savo pir
muose posėdžiuose nutarė jra 
Syti į darbotvarkę net daugiau 
kaip 70 punktų, jų tarpe ir 
Vengrijos klausimą Pabaltijo 
klausimo ju tarpe atskirai nė
ra, bet reikia laukti kad s cars 
tant tuos 70 pu aktų vienu ki
tu atveju bus paliestas ir Pa
baltijo tautų reikalas. Kad ne 
įmanoma ytų Europos neiš
spręstuosius klausimus apeiti, 
parodė jau JT patys pirmieji 
įžanginiai posėdžiai, kurių me 
tų pavyzdžiui J -\V užsienio 
reikalų ministeris Dulles, kal
bėdamas -rtimųjų ir tolimų
jų Rytų aktualiais klausimais 
rugsėjo 18 d. pasakė:

«Tos valstybės, kurios rei
kalauja tautų apsisprendimo 
teisės Azijos ir Afrikos tau
toms, turėtų to paties reika 
lauti ir Rytų Europos tautoms!»

Pastarosiomis savaitėmis vi 
sų dėmesys Jungtinėse Tauto 
se ir pasaulyje buvo nukreip 

| tas į aštrų ginčą ir karinius 
į veiksmus Formozos sąsiaury

je, ypač prie Quemoy salos, 
kurią jau kelintą -avaitę die
ną iš dienos patrankomis ap-

šaudo Raudonosios Kinijos ka 
riniai daliniai Susidarė paini 
paoėtis. Ten vyksta kariniai 
veiksmai tarp raudonosios ir 
Laisvosios Kinijos (kurią re 
mia amerikiečiai), o Jungtinė 
se Tautose buvo svarstomas 
pasiūlymas tą pačią Raud. Ki 
rują priimti į Jungtines Tau
tas Pasiūlymas kol kas atmes 
tas Tuo pačiu metu Varšuvo
je tarp Amerikos ir Raud. Ki
nijos ambasadorių vyksta prie 
uždarų durų derybos ginčams 
Tolimuose Rytuose išspręsti. 
Raud. Kiniją remia ir siundo 
Maskva Jei tarp Laisvosios 
Kinijos (Formozos) ir Raud. 
Kinijos kiltų tikras karas, vie 
na iniją remtų Amerika, ki
tą S svietu Sąjunga. To «tikro 
jo karo» išvengti dabar ir sten 
g amasi Artimųjų Rytų kon
fliktą (L.bano Jordanijos atve 
ju) Jungtinėms Tautoms šiaip 
taip pavyko numalšinti, jei ir 
ne galutinai išspręsti. Ameri
kiečių ir anglų daliniai, iškel
dinti konflikto metu, ten dau
gumoje dar tebėra. Ar pavyks 
Jungtinėms Tautoms ir Toli
muose Rytuose ginčus «numal 
šinti», kitas klausimas Šiaip 
ar taip, pasaulis dar tebesvy- 
ruoja tarp taikos ir karo. Pa
baltijo ir kitoms tautoms be
lieka tik akylai sekti įvykių 
raidą, nes kiekvienas šių die
nų įvykis bet kurioje pašau 
lio dalyje gali turėti didelės 
reikšmės ir mūsų kraštų lais
vės reikalui.

Prieš Sovietu pastangas Baltijos jura 
užvaldyti

Manifsst;:cha Bonnole.

KADA IR KAS RINKS POPIEŽIŲ?

Sulig Šventojo Sosto nuostatais kardinolai turi su
sirinkti aštuoniolikos dienų laikotarpyje ir išrinkti nau
ją popiežių Bažnyčios teisių kodekse yra numatyta 72 
kardinolai. Bet dažniausia nebūna tiek, nes vienas kitas 
dėl senyvo amžiaus miršta. Šiuo metų yra tik 50 kardi
nolų. Jų tarpe yra du, Vengrijos Minsženty ir Jugosla
vijos, kurie praktiškai yra kaliniai ir negalės dalyvauti 
rinkimuose, nes negalės iš savo kraštų išvykti.

Tarp tų 5o kardinolų italų yra tik trečdalis Kiti

(Elta) įsitvirtinę rytiniame 
ir pietiniame Baltijos pajūry, 
je, Sovietai jau ne nuo Šian
dien siekia užvaldyti visą Bal 
tijos jūrą. Tačiau tam kel'ą 
pastoja trys Skandinavijos 
valstybės (Švedija, Norvegija 
ir Danija) ir Šiaurės At’anto 
pakto sąjungininkės. Prikalbę 
ti Skandinaviją dėtis į «Balti 
jos taikos paktą» kartu su 
8ov. Sąjungą, Lenkija ir Vo
kietijos sovietine dalimi • iki 
šiol nepavyko. Danija ir Nor
vegija yra NATO narės, tad 
jau savaime suvaržytos o šve 
dija sėkmingai ats spyrė vi
siems Maskvos grasinimams 
ir viliojimams. Maskvos pas 
tangos ėjo tiesiai ir aplinki
niais keliais, pavyzdžiui iški- 
šant į tarptautines diskusijas 
lenkų užsienio reikalų minis
tério Rapackio planą sudary
ti «beatominę Europos zoną». 
Rapackio plano svarstomai

kurį laiką buvo pritilę pasta
ruoju metu vėl atgijo.

Bet Baltijos jūros erdvės 
problema yra svarstoma ir iš 
Vakarų pusės. Š m. spalio 14 
d. Bonuos universiteto didžio
joje salėje įvyksta parengi
mas tema: «Baltijos jūra—tai 
kos jūra ar bazė raudonųjų 
puolimams?». Šitą masinį vie 
šą pare n gi mą orga n i zu o ja T arp 
tautinis komitetas krikšč. kul
tūrai ginti.

Kalbėtojais numatyti:
Fed. Vokietijos 

Dr H. Lindrath;
Parlamento atst. 

pulk. Berendsen;
VLlKo v T narys

veli?, Baltų Tarybos generali
nis sekretorius;

Prof. Dr. Z. Ivinskis (iš Bal
tų Tyr. Instituto).

ministeris

gen. št.

Dr. P. Kar

įvairių kitų tautybių Kokios tautybės Popiežių» bus iš
rinktas, sunku pasakyti Gali būti ita as, amerikonas, ar 
menas ar kurios nors kitos tautos Maždaug trijų savai
čių laikotarpyje turėsime r-a u ją Popiežių

Plačiau apie mirusį Popiežių bus sekančiame «Mū
sų Lietuvos» numery e.

Kinijos komunistai sustabdė 
mūšius

Kinijos komunistai sustabdė 
septynioms dienoms Quemoy 
salos apšaudymą.

Šitų paliaubų priežastis esan 
ti Amerikos ir Kinijos amba- 
zadorių Varšuvoje pasitarimo 
pasekmė.

Už Quemoy salos bombar
davimo sustapdymą komunis
tai reikalauja, kad ameriko 
nai iš Formozos apylinkių ati 
trauktų savo laivyną. Bombar 
davimo metu Kinijos naciona 
listų laivai plaukiantieji | 
Quemoy salą buvo palydimi 
Amerikos karo laivų Susto
jus bombardavimui laivai į 
minėtą salą plaukia be apsau 
gos. Šiomis dienomis komunis 
tinės Kinijos vice prezidentas 
pareiškė, kad Kinijos liaudis 
neatsisako Formozos ir kitų 
salų prijungimo prie Kinijos.

Rinkimų Daviniai
São Paulo estade į guberna 

torius išrinktas Carvalho Pin 
to krikščionių demokratų kan 
didatas surinkęs vieną milijo 
ną, du šimtus šešiasdešimts 
keturis tūkstančius balsų Ade 
mar de Barros surinko du 
šimtus keturiasdešimta tūks
tančių mažiau.

Vice - gubernatoriaus vieta 
teko Forfirio da Paz. kuris 
yra pasiruošęs bendradarbiau 
ti su Carvalho Finto Senato 
rium São Paulo estadas išrinko 
kun. Ben. Calazans, udenistą.

Komunistai vieton padėti, tik 
pakeikė

Adhemar de Barros prašy
damas komunistų talkos, pa
kviesdamas į mitingus komu
nistų vadą Luiz Carlos Pres
tes neteko daugelio katalikų 
balsų. Šio nuostolio komunis
tų balsai neatsvėrė. Šie rinki
mai parodė, kad komunistų 
balsai nėra lemiantieji. Jų bal 
sai maža ką padėjo Adhemar 
de Baros, nepravedė nė ko
munistuojančio j senatorius 
Frota Moreira.

Tačiau progresistų atstovų 
skaičius pasiliks beveik toks 
pat koks ir buvo S. Paulo par 
lamente. Daugiausia nukentė
jo socialdemokratų partija, 
jie prarado kelis atstovus. Ti 
kslus atstovų skaičius bvs ži
nomas galutinai suskaičius 
kiek kuri partija balsų gavo.

Pozicijas šiuose rinkimuose 
sustiprino krikščionys demo
kratai ir udenistai Krikščio
nys demokratai tikisi bent dvy 
lika atstovų pravesti. Praėju
siais rinkimais pravedė tik peó 
kis. Udenistai irgi daugiau po 
ra atstovų pravedė.

Udenistai laimėtojais išėjo 
R de Janeire, Minas Gerais 
ir kaikuriuos kituos estaduos. 
Jie išrinko šešis senatorius.

Šie rinkimai rodo, kad Bra 
žili jos visuomenė pasisakė tiek 
prieš kraštutinius kairiuosius 
komunistus, tiek prieš fašis
tus.

Kiek kuri partija deputatų 
išrinko, kai bus žinomi davi
niai, bus paskelbta sekančia 
me «M.L» numeryje.

(pabaiga 6 pusi)
Lietuvos nacionalinė į

M.Mažvvda bibliotekai
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Pranas Vainauskas

Krikscionys Demokratai Akcijoje
Pasaulinio masto krikšč. demokratų konferencija

Liepos mėn. Briuselyje įvy 
ko antroji tarptautinė krikščio 
nių demokratų konferencija. 
Konferencijos posėdžiai buvo 
Europos anglies ir plieno pa 
vilijone Konferenciją suorga 
nizavo Laisvos Europos ir Pie 
tų Amerikos krikščionių demo 
kratų organizacijos: Nouvel 
les Equipes Internationales 
(N.EL); Organization Demo
crate Chretienne d’Amerique 
(O D.C A.) ir Christian Demo
cratic Union of Central Euro 
pe (C.DU.C.E), kuri apima 
pavergtus kraštus.

Iš 32 valstybių — kraštų į 
konferencija suvažiavo:

Iš Vakarų Europos (10): Bas 
kų krašto. Belgijos, Francūzi 
jos V. Vokietijos. Didžiosios 
Britanijos Italijos. Luksembur 
<yo, Olandijos, San Marino ir 
Šveicarijos.

Iš vidurio Europos — paverg 
tųjų tautų (7): Lietuvos, Latvi 
jos, Čekoslovakijos. Lenkijos, 
Komunijos, Vengrijos ir Ju
goslavijos.

Iš Pietų Amerikos (12i: Ar 
ęentinos, Brazilijos, Bolivijos, 
Čilės, Kolombijos, Ekvadoro, 
Panamos, Guatemalos, Peru 
EI Salvedoro, Uruguajaus 
Venezuelos.

Iš xAfrikos (3): Prancūzų 
vatorinės Afrikos, Kenijos 
Ruanda Urundi

Be to dalyvavo atstovai dar 
tarptautinių organizacijų: Eu
ropos Bendruomenės, krikš
čioniškųjų Profesinių Sąjungų 
Tarptautinės Konfederacijos; 
Krikščionių Darbdavių Tarpti 
nės Sąjungos ir Jaunųjų Kri
kščionių Demokratų Tarpiau 
tinės Sąjungos.

Konferencijos dalyviai buvo 
Irompetentingi užsibrėžtus už 
davinius sprę-ti ir, jausdami 
pareigą ir atsakomybę per 
trumpą konferencijos dviejų 
dienų laiką sugebėjo gyvai ir 
esminiai išdiskutuoti ir vienin 
gai priimti krikščionių demo 
kratų nusistatymus — rezoliu 
cijas politiniu, socialiniu ir 
tarptautinių klausimais

Pažymėtinas Pietų Amerikos 
valstyb ų krikščionių demokra 
tų partijų at.tcvų ak-yvus re.š 
kimasis.

Jie nesigailėjo laiko ir ne
praleido progų savo nusistaty 
mams išdėstyti Jų nusistaty
muose re škėsi gilus principin 
gumas, krikščioniškumas ir 
demokratiškumas.

Nors tuose kraštuose krikš 
čionys demokratai yra naujas 
sąjūdis,, tačiau vadovaujančių

ir

ek 
ir

asmenų veržlumas ir iki šiol 
pasiekti veiklos rezultatai tei 
kia optimistinių vilčių krikščio 
nių demokratų akcijos pasise 
kimul Sakysime, rugsėjo 4 
Čileje įvykstančiuose prezi
dento rinkimuose vienas sti
priausių kandidatų yra krikš 
čionių demokratų vadovaujan 
tis asmuo — senatorius Eduar 
do Frei, o lapkričio 30 Vene 
zuelos prezidento rinkimuose 
kandidatuoja profesorius Ra 
fael Caldera, generalinis sekre 
torius Venezuelos krikščionių 
demokratų partijos.

Daugelis Pietų Amerikos 
valstybių yra reikalingos krikš 
čioniškos ir demokratinės švie 
sos politiniam bei socialiniam 
klausimams spręsti. Kylanti 
nauja politinė jėga —- krikš 
cioniškoji demokratija — su 
pilnu pareigos ir atsakomybės 
supratimu drąsiu žingsniu žen 
gia pirmyn tų problemų spręs 
ti.

Taip pat pabrėžtinas ir Airi 
kos atstovų dalyvavimas.

Konferencijai pirmininkavo 
N.E.I. pirmininkas — Belgijos 
valstybės ministeįis M. Augu 
te de Schryver, padedama 
dr. Procbazkos, CDUCE pirm 
ninko. ir dr. Tomas Reyes Vi 
cuna, Čilės atstovų rūmų už 
sienio komisijos pirmininko ii 
O D C. A. generalinio sekret 
riaus.

Pranešimus pagrindiniais kia: 
Simais padarė:

Dr. A. Prochazka — Krikš 
čioniškoji demokratija ir poli 
tinis teisingumas, dr Fafael 
Caldera — Krikščioniškoji d e 
mokratija ir socialinis teisin
gumas (skaitė M. Victors — 
Manuel Guimmez) ir Paul van 
Zeeland — Krikščioniškoji de 
mokratija ir tarptautinis teisiu 
gumas.

Tų pranešimų klausimais 
išvadoms suformuluoti ir rezo 
liucijoms paruošti buvo suda 
rytos trys komisijos. P. Vai
nauskas dalyvavo Italijos avia 
cijos ministério Giuseppe Ca
ron vadovautoje politinėje ko 
misijoje.

Konferencijoje dalyvavo vy 
riausybių narių, parlamentarų 
ir šiaip žymiu politikų.

Joje lankėsi penki Belgijos 
vyriausybės nariai o susisie- 
mo ministeris Paul Wilhelm 
Segers bankiete pasakė kalbą, 
pabrėždamas kovos įtampą su 
tarptautiniu komunizmu irsvei 
kindamas stiprų veiksnį šioje 
kovoje — pasauliniu mastu su 
sijungiančia krikščioniškąją 

demokratiją.
Lietuvius krikščionys demo 

kratus konferencijoje atstovą 
vo iš New Yorko nuvykęs 
Pranas Vainauskas ir iš Pary 
žiaus Edvardas Turauskas.

Egzilų dalyvavimas konfe
rencijoje yra svarbus dalykas, 
nes jie su laisvųjų kraštų vy 
riausybių nariais ir apskritai 
su politikos formuotojais kar 
tu sprendė politines proble
mas, vis turėdami progos sa
vų kraštų laisvės klausimą iš 
kelti ir kartu nurodyti, jog ir 
laisvųjų laisvė yra pavojuje, 
kol Vidurio ir Rytų Europos 
tautos tebėra komunistų pa
vergtos.

Apskritai reikia pasakyti, 
jog antroji tarpkontinentinė 
krikščionių demokratų konfe 
rencija nužengė platų žingsnį 
vieningą ir suderintą veiklą 
kovoje prieš tarptautinį komu 
nizmą, už žmogaus ir tautų 
laisvę, už socialinį ir tarptan 
tinį teisingumą. Nužengtas 
žingsnis ir į steigimą nuolati 
nio bendro ir vienijančio cen 
tro pasaulio krikščionims de
mokratams jungti.

Darb.

Kuzys Bradunas

NAUJAKURIAI
Ten būsime naujakuriai nauji, 
Pilni jėgos, užgrūdinti vargų. 
Nurimstančio gyvenimo bangų 
Jau savo žemėj supami.

Sodinsime grįžimo medį------
Pavėsį būsimoms Kartoms. 
Tegu viršūnė ošia joms
Meilės žodžius kurie mus vedė

Per kruviną pasaulį klaikų
Į ramią šiaurę, į laukus, 
Į kūdikio dienų takus, 
Kur, lyg palaima, plaukė laikas.

Ten būsime naujakuriai jauni. 
Pilni jėgos, užgrūdinti vargų, 
Nurims f nmio gyvenimo bangų 
Jau savo žemėj supami.

Is Lietuvos pogrindžio i Sibirą ir atgal |
NESENIAI I VAKARUS ATVYKUSIO LIETUVIO PASAKOJIMAI

(Elta) Visai neseniai iš Lie
tuvos į Vakarus atvyko lietu
vis, kuris savo laiku už po
grindžio veiklą tėvynėje buvo 
suimtas, specialaus teismo pa 
smerktas ilgam kalinimui ir 
išvežtas į Sibirą. I raleidęsten 
kartu su tūkstančiais kitų tau
tiečių eilę kalėjimų ir prie
vartos darbo stovyklų, gavo 
leidimą grįžti į Lietuvą. Kurį 
laiką čia pabuvęs, tam tikro
mis apystovomis atvyko į Va
karus. Apsilankęs «Eltos Infor 
macijų- redakcijoje papasa
kojo apie savo išgyvenimus 
daug įdomių smulkmenų. Kai 
ką iš jo pasakojimų čia ir 
spausdiname.

Šiurpūs vaizdai: Gatvėse suaul 
dyti partizanai.

«Nespėjo Europos laukuose 
nuaidėti paskutiniai karo šū
viai, o Lietuvos miestelių ir 
miestų gatvėse ir aikštėse jau 
gulėjo pirmieji lietuviškų par 
tizanų lavonai: vyrai ir mote
rys išsukinėtom rankom ir ko 
jom, išrengti, durtuvais suba

dytais kūnais, jie gulėjo išnie 
kinti purvinoje gatvėje Šalia 
jų sargyba. Suvaryta gyvento 
jų minia pilnomis akimis siau 
bo žiūrėjo į gulinčius ir ne 
vienas dantis sukandęs laikė 
si, kad nepravirktų, nes tai 
jau galėjo sukelti įtarimą. 
Štai sargyboje stovintis čekis 
tas spyrė vienam nužudytam 
Į veidą Minioje pasigirdo kly 
ksmas ir senyva moteris nu
krito apalpusi. Ilgiau ji neiš
laikė, žiūrėdama į savo sū 
naus lavoną. Dar nespėjusią 
atsigauti moterį čekistai nu
vedė į saugumo būstinę, sa
kydami: «Ten ji galės iki va
liai tą banditą apraudoti».

«Vargas tau Lietuva».

Ir taip diena po dienos. Gat 
vėse lavonai, kalėjimai pri
kimšti, visur ašaros, kraujas. 
Dienomis rusų ir vietinių išga 
mų būriai vaikšto po kaimus, 
provokuoja ir plėšia gyvento
jus — tai ano meto 1 ietuvos 
vaizdai. Kiek buvo tokių įvy
kių, kad kratos metu nieko 
pas gyventoją neradę jie kur 

mors įkiša šovinių ar rankinių 
granatų, apie kuriuos tas gy
ventojas nieko nežino — irto 
kiu būdu jį suima, kankina, o 
jei išlieka gyvas, išveža į Si
birą. . risimenant anuos lai
tus taip ir norisi sušukti: Var 
?as tau Lietuva! Tačiau vis 
nauji vyrai stojo į kovą: gim 
nazistai, studentai, j unimas 
pilnas jėgų ir energijos, nepa 
bijojo stoti į tą nelygią kovą. 
Ėjo visi kam bent kiek drą
sos ir valios užteko: Darbinio 
kai ir ūkininkai seniai ir mo 
terys Kiekvienas galvojo: Juk 
kova netruks ilgai, ateis Va
karai ir padės išsilaisvinti Be 
to. Atlanto chartoje pasakyta, 
kad kiekviena tauta turi ap
sisprendimo teisę. Ir kokia gy 
venimo ironija’ Vakarai sken
do pergalės svaigulyje o Mas 
kva Atlanto chartą laikė vai
kų žaidimu Kakarai nė nenu 
jautė, kad šildo gyvatę užan
tyje, nenujautę, kad toji gyva 
tė turi aštrius dantis pilnus 
nuodų Jie neklausė protingų 
žmonių perspėjimų ir pasken 
do nusiraminime Lietuvos gy 
ventojai su šiurpu stebėjo, kad 
juo ilgyn, juo sunkiau bus su 
Maskva susitvarkyti

Lietuviai kovojo ir žuvo pasiti 
kêdami Vakarais.

O lietuviai ėjo į kova pasi- 
(pabaiga 3 pusi.)

LIETUVA ŠIANDIEN
Ką pasakoja neseniai iš ten atvykęs į 

Vakarus marijampolietis

(tąsa)

Isterija su cukraus fabriko ma 
šinomis.

Ypatingų pakitimų Marijam 
polės pramonėje mažai tesi
mato. Cukraus fabrikas, kurį 
vokiečiai traukdamiesi sus
progdino,, yra atstatytas ir at
naujino gamybą rodos, jau 19 
49 metais Prieš sprogdinimą 
vokiečiai buvo išvežę visus į- 
re ugi mus į Vokietiją, o sovie
tų kariuomenė juos rado Ryt 
prūsiuose Visi įrengimai tu
rėjo įrašus «Marijampolės cu
kraus fabrikas ir niekam ne
galėjo kilti abejonių kam įren 
girnai Priklauso Tačiau rusai 
jų Marijampolėn negrąžino, o 
nusivežė sau į Rusiją, nors ir 
buvo daryta žygių iš Lietuvos 
grąžinti į Marijampolę Vieto

je buvusių įrengimų Rusijavė 
liau atsiuntė savos gamybos 
mašinas, kurios tačiau yra blo 
gos kokybės ir fabrikui nuo
lat sudaro daug vargo išlaiky 
ti normalią gamybą Darbiniu 
kai atvirai pasakoja, kad vo
kiečių ar amerikiečių gamy
bos mašinos dirba be priekaiš 
to, tuo tarpu rusų gamybos 
mašinos nuolat genda ir truk
do darbo eigą.

Atlyginimai darbininkams, iš 
skyrus negausią pirmaeilių 
specialistų grupę, yra žemi, 
lyginant su pirmąja rublio ga
lia. Ryšium su tuo cukraus vo 
girnai vyksta tokiu mastu, kad 
apsaugą prisiėjo padidinti iki 
20 asmenų.

Rudenį ir žiemą fabrikas 
cukrų gamina iš krašto cukri 
nių runkelių, vasaros metu 
perdirba gaunamą iš Kubos 

nepdrinio cukraus žaliavą
Dar viena keistenybė Paga

mintas Marijampolės cukrus 
transportuoj imas visas į ba
zes o iš bazių skirstomas pre 
kybos tinklui. Taigi Marijam
polės krautuvės cukrų gauna 
iš Vilniaus bazės, o ne iš pa 
ties Marijampolės cukraus fa 
briko

Kai kurios kitos įmonės.

Buvusi. Vitmoserio dirbtuvė 
Vilkaviškio ir Kauno gatvių 
kampe yra padidinta ir vyk
do pagrindinius traktorių re
montus Marijampolės. Kalva
rijos, Vilkaviškio, Kybartų ir 
Šakių rajonams Buvusi Bliū- 
džiaus dirbtuvė priklauso vie
tinės pramonės kombinatui.

Pabaigų plytinė kuriai pri
klauso ir Kumellonių čerpi- 
nė, pagamina per metus vidų 
tiniškai 2 milijonus plytų 3C0 
tūkst drenažo vamzdžiu ira- 
pie 1 milijoną čerpių. Gami
nių kokybė neaukšta dėl blo 
go molio ir durpių, kuriomis 

vykdomas deginimo procesas. 
Kartais gaunama gamybai ir 
anglių tačiau menkos koky-, 
bes. Pagrindinį rūpestį įmo
nei sudaro varomosios jėgos 
problema Ilgus metus dirbęs 
vokiečių gamjbos 120 PS di- 
zelis dėl atsarginių dalių trū
kumo gamybai jau netinka. 
Nors visa įmonė pertvarkyta 
į gamybą elektra, tačiau mies 
tas nepajėgia pilnai aprūpinti 
srove, todėl teko pastatyti lo 
komobilį, kuris suka 48 kw 
generatorių ir šiais metais 
gautą 180 kw elektros stotelę 
Tik tokiu būdu, padedant mies 
to elektrinei, yra įmanoma vyk 
dyti gamybą.

Gaminių realizacija vykdo
ma tik pagal aukštesnių ins
tancijų paliepimus ir gaminiai 
atiduodami tik valdiškoms sta 
tyboms Privatiems asmenims 
pardavimo nėra

Visa finansinė kontrolė yra 
vykdoma aukštesnių instanci
jų ir Valstybinio banko. Įmo
nė negali pravesti jokios sa
varankiškos operacijos. Kiek 

vieną mėnesį gaunamas algų 
fondas ir planas gamybai. Vie 
nas ir kitas rišasi tarpusavy
je Jei gamybinis planas neiš- 
pi'domas, tai pagal išpildymo 
procentą bankas ir algoms pi 
nigus išduoda Tokiais atve
jais algų išmokėjimas gali už 
sitęsti mėnesiais. Yra visa ei 
lė darbininkų ir tarnautojų, 
kuriems algų dydis nepriklau 
so nuo plano išpildymo ir fak 
tinai priskaitytos algos dydis 
viršija galimą išmokėti sumą. 
Šiuo atveju reikalinga gauti 
specialų ministerijos leidimą.

Normos keliamos, o uždarbiai 
lieka tie patys.

Valstybinės kainos yra tvir
tos ir jas viršyti negalima. 
Faktinė savikaina dažnai yra 
didesnė, negu gaminio atiduo
damoji kaina Tada įmonė at 
siduria nepaprastai sunkioje 
finansinėje būklėje. Lėšos lei 
ūžiamos panaudoti tik būtiniau 
sioms išlaidoms.

Kiekvienais metais yra kei-
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3 pusi.

(pabaiga iš 2 pusi.) 

tikėdami Vakarais ir žuvo, žu 
vo šimtais, tūkstančiais, žuvo 
trėmime ir Sibiro stovyklose, 
mirė iš bado, šalčio, mirė tar 
dymo kalėjimuose, etapiniuo
se vagonuose vežami į Rusi
jos gilumą. Lietuviui partiza
nui dažnai beliko paskutinį šo 
vinį pasilikti sau. Girdėjau, 
kai Maskva paleido žemės pa 
lydovą su šunim, gyvulių glo 
bos draugijos Vakaruose pa- 
kėlusios triukšmą, esą tai ne 
žmoniška, tai šlykštu. O kas 
prisimins tuos lietuvius, ku 
riuos Maskvos budeliai nubai
gė, be karsto užkasė miestų 
griuvėsiuose, ar sumetė į šu
linius, masiniai palaidojo Sibi 
ro tundrose nekaltus?

Stambiausieji trėmimai.

Stambiausi trėmimai vyko 
1945-46 metais. Ypač plačiu 
mastu trėmimai buvo vykdo
mi 1948 m gegužės mėnesį. 
1949 m. pavasarį ir 1951 m. 
rudenį. Vėliau bolševikai paė 
mė kitą metodą. Jie gaudyda 
vo paskiras šeimas ar asme
nis ir transportuodavo juos su 
kaliniais per persiuntimo ka
lėjimus į Sibirą. 1952 m. pa
baigoje Vilniaus persiuntimo 
kalėjime laukė transporto į 
Sibirą apie 300 žmonių. Sunku 
buvo žiūrėti į tą vaizdą. Štai 
viena moteris su septyniais 
vaikais — kurių vyriausias 10 
metų - sėdi kalėjimo kiemo 
viduryje ir laukia sunkveži
mio. Aplink tą moterį švilpia 
vėjas, šalta, pusto ir kažkur 
nustaugia čekisto šuo Net 
mums tardymo «mokyklą» ir 
jau nemokantiems raudoti, pa 
sirodė ašaros akyse, kai vie
nas iš vaikų paklausė: «Ma- 

/ ma ar tuoj eisime namo? Ko
dėl tėvelis mus vienus pali 
l o?» Nežino vaikas, kad tėve 
bs jau čekistų naguose, kad 
visa šeima bolševikų nevalio 
je . Oi Rusija, besotė, kiek 
ji sugėrė lietuviškų ašarų ir 
kraujo!

Sunku dabar atmintyje su 
rasti nors vieną dieną, kurią 
būtų kas nors neįvykę. Kiek 
vieną dieną ateidavo vis nau
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ja žinia ir vis bloga žinia. Ma 
rijampolėje nušovė gatvėje 
žmogų Gižuose ties bažnyčia 
guli šešių partizanų lavonai. 
Pereitą naktį suėmė tą ir tą. 
Prie miesto rusai moterį iš 
prievartavo ir 11. Tai buvo 
kasdieninės naujienos anuome 
tinėje Lietuvoje.

L'etuviškas pogrindis ir k mo
nistinės provokacijos.

Pogrindis buvo stiprus. Kai 
muose čekistai drįsdavo tik 
dienos metu pasirodyti ir tai 
ne visur, o naktimis jtaisyda 
vo kulkosvaidžių lizdus mies 
tu i apsaugoti.

Labai gausi ir įvairi buvo 
lietuvių pogrindinė spauda: 
Laikraštėliai atsišaukimai. į- 
vairios brošiūrėlės, karikatū
ros Viskas buvo plačiai pla
tinama ir Lietuvoje nėra to 
gyventojo, ypač kaime, kuris 
nebūtų skaitęs pogrindinės 
spaudės leidinių. Daug kas tą 
slaptą spaudą gaudavo regu
liariai.

Komunistai leisdavo ir savo 
provokacinę spaudą, kurios 
tikslas buvo išaiškinti pogria 
džio grupes. Jie steigdavo ir 
provokacinius būrius ir steng 
davosi kiek galima, d tugiau 
gyventojų prikalbėti į juos. 
Kai tikriesiem partizanams pa 
vykdavo tokią grupę išaiškin 
ti, saugumas pasiskubindavo 
užverbuotuosius suimti, nuteis 
ti ir išsiųsti į Sibirą Juk Ru 
sijai nuolat reikia vergų «ko
munizmo statybai

Klaipėdoje buvo speciali 
grupė, kuri kalbindavo gyve ? 
tojus, ypač jaunimą, bėgti į 
Švediją Suradę reikiamą skai 
čių. jie dar suvaidindavo to
kią komediją: i aivas su pa
bėgėliais nakčia išplaukia Į 
jūrą, ten juos pastebi saugu
mas, užpuola ir visus suima. 
Vargšai kiti net į prievartos 
darbų stovyklas nuvežti vis 
dar nežinojo kad jie buvo 
provokacijos aukos.

Kartais čekistai eidavo per 
kaimus užsimaskavę partiza
nais ir stengdavosi provokuo 
ti gyventojus. Teigiamų jiems 
rezultatų pasitaikydavo retai, 
nes dauguma pažinojo savo
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Leonardas Žitkevičius

Missouri Pakrantėj
Missouri pakrantėj
Gėlelė pražydo.
Nuo Nemuno upės
Keleivis atklydo.

Ilgai j gėlelę
Žiūrėjo keleivis
Ir skambią dainelę 
Dainavo liūdnai vis.

O toji dainelė
Taip širdį vilioja: 
«Kur raustą žemčiūgai, 
Kur rūtos žaliuoja...

Ir plaukė jos aidas - - 
Nutilo net upė 
Skambėjo dainelė: 
Kur bėga Šešupė...»

vyrus. Užklupę partizanus kur 
nors bunkeryje ar pas gyve n 
tojus, čekistai elgdavosi tie 
siog žvėriškai. Mušdavo ir 
kaukin :avo be jokio pasigai
lėjimo 19 9 m ne to Ji r arijam 
poles saugiimiėčiai sušaudė 
visą šeimą todėl kad, pasinau 
dejaut tos sodybos priedanga, 
pavyko čekistų persekioja
mam partizanui pabėgti. Visai 
neseniai viename Lietuvos 
mieste, buvusio saugumo kie 
me, darbininkai, kasdami duo 
bę. vos per vieną kastuvą nuė 
mę žemę rado lavonus vyrų, 
moterų Rado moteriškų plau 
k u drabužių liekanų, apavo. 
Bolševikiniai saugumiečiai pri 
grasino tylėti ir niekam apie 
tai nepasakoti O kiek tokių 
nežinomų kapų Lietuvoje ! 
Šimtai Nekalbant apie tokias 
vietoves, kaip Paneriai. O 
kiek Sibire tokių vietų! Rei
kia pastebėti kad tokiuose 
kiemuose netik partizana. už 

kasti, bet ir daug tardomųjų, 
kurie kankinimų neišlaikė.

Spr gdino parr.iuk'us, tyčioję
si š mūrų p’-aeities.

1950 metais bolševikai Kau 
ne. prie Karo muziejaus, sus
progdino laisvės paminklą ir 
Nežinomo kareivio kapą, pa
šalino medinius kryžius prie 
muziejaus; nebėra senoje vie 
toje ir Bariaus ir Girėno kars 
tų. Nuėmė kryžius nuo Trijų 
kryžių kalno Vilniuje, Kristaus 
statulą nuo Katedros. Stisprog 
dino Nepriklausomybės pa
minklą Biržuose. Panaikino 
įrašą memorialinėje lentoje 
Maironiui bažnyčioje Kaune 
prie Aleksoto kalno. Komunis 
tai per kiekvienas Vėlines iš 
drasko lietuvių karių kapų 
papuošimus. Tokių ir panašių 
reiškinių daug

Vienas kalbininkas ruošė 
žodyną Pas jį apsilanko sau-
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gumietis ir reikalauja auto
riaus teisėmis pasidalinti pu
siau. t.y žodyną išleisti kalbi 
ninko ir saugumiečio vardais 
(na ir honorarais pasidalinti). 
Kalbininkas tai padaryti atsi
sakė ir neilgai trukus jis atsi 
dūrė Sibire.

Išsigalvodavo saugumiečiai 
ir kitokių išdaigų. Patiko 
jiems kuri nors moteris, pa
siūlydavo jai mesti savo vyrą 
ir gyventi su rusu O kai šio 
ji atkakliai nesutinka, sudaro 
vyrui dirbtiną bylą ir išsiun 
<čia jį į Sibirą. Bet rusai apsi 
vildavo, net ir tokiomis apys 
lovomis lietuvės nesutikdavo 
gyventi su saugumiečiu.

Kaip tyčiojamasi iš praei
ties, matytis iš tokio atsitiki
mo: Mokytoją nubaudė už tai, 
kad jis mokykloje turėję pa
sikabinęs Vytauto Didžiojo 
paveikslą.

Kaip saugumiečiai į 
kohhozus varė.

Be abejo daug kam teko 
girdė i apie «masinį aiškina
mąjį darbą» Lietuvoje ryšium 
su bolševikų pastangomis su 
varyti ūkininkus į kolchozus. 
Kai ūkininkai savo noru neno 
rėjo stoti į kolchozus, kompar 
tija ir sovietinė valdžia pradė 
jo «masinį aiškinimą» Saugu 
miečiai. kelių agitatorių lydi 
mi, atvykstą į kaimą, sušaukia 
gyventojus į mokyklą ir prii
minėja «laisvanoriškus» pasi
žadėjimus stoti į kolchozą Vi 
sų pirma skaito paskaitą apie 
tarybinės sistemos pranašumą 
prieš «kapitalistinę», apie di
džiosios komunistų partijos, 
«visų pergalių įkvėpėjos ir. 
organizatorės rūpinimąsi liau 
dies gerove», o jau po to iššau 
kia kiekvieną asmeniškai ir 
ragina įstoti į kolchozą. Var 
gu ar leista jau kam nors pa 
reikšti abejones jei tuo pat 
metu aplink mokyklą, vaikš 
čioja ginkluoti saugumiečiai...

Nuo nepasirašymo iki Sibiro 
kelias netolimas

Ištremtųjų į Sibirą turtą pa
prastai konfiskuodavo, o ūki
ninko trobesius, jei juose kas 
nors neapgyvendinamas, pama 
žu sugriaudavo ir medžiagą 
panaudodavo kurui... Net ir iš 
Sibiro grįžęs toks žmogus nebe 
ras savo gimtinės namelių».

čiamos normos. Jos paprastai 
didinamos. Vienas iš normų ap 
skaičiavimo būdų yra šitas: 
Apskaičiuojama, kiek viduti
niškai per dieną pagaminta pe 
neitais metais ir gaut.s kie
kis jau nustatomas kaip nor
ma naujiems metams. Taip 
nuo 1946 iki 1958 metų plytų 
gamybos normos toje Mari
jampolės plytinėje pakilo nuo 
12.000 iki 19.000 štukų per 8 
darbo valandas. Uždarbis, sa
vaime suprantama, paliko tas 
pats Žinoma, jeigu praėjusių 
metų išdarbio vidurkis yra že 
miau buvusios normos, tai nor 
ma palieka nepaliesta.

«Sulipdyti» sunkvežimiai.

Pagelbinių medžiagų, o ypač 
atsarginių dalių tiekimas yra 
labai nenormalus. Skystą ku
rą ir tepalus įmonė gauna pa 
gal paskyr.mą vietos naftos 
bazėje, o visa kitą turi parsi
vežti iš Vilniaus, kur yra vi
sos Lietuvos statybinių me
džiagų įmonių tiekimo bazė. 
(Kiekviena pramonės šaka pa 
gal priklausomybę turi ir sa
vo «bazes»).

Neretai atsitinka, kad kelių 
įmonių sunkvežimiai, įsimetę 
kelis maišelius cemento ir po 
dėžę vinių, grįžta tą pačią die 
ną iš Vilniaus į Marijampolę, 
į gaunamą medžiagų ar įren 
girnų kokybę paprastai nekrei 
piamas dėmesys. Nuvažiavęs 
parsivežti imk, kas tik bebū
tų, nes pasibaigus pask.A rimo 
'«etanui gali atiduoti kitai 

įmonei. Ypač sunkiai spren
džiamas atsarginių dalių sunk 
vežimiams klausimas. Šoferiai 
lipdo kaip kregždės lizdą sa
vo sunkvežimį iš senų dalių, 
jau seniai nevartojamų, arba 
išardo vieną kurį nors sunk
vežimį, kad tik būtų galima 
savąjį remontuoti ir juo va
žiuoti. ôu tuo jau apsiprasta 
ir tai laikoma natūraliu reiš
kiniu

Be minėtų įmonių Marijam
polėje yra dar audimo fabri
kėlis «Šešupė», gaminantis vii 
nonius audinius, baldų fabri 
kas «Miškas», gaminantis ra 
šomus stalus, parketą. Visos 
smulkios dirbtuvės priklauso 
rajono pramonės kombinatui.

Kolūkietis nuo b’do išsigelbėti 
tik savo triūsu.

Metus trumpą žvilgsnį į Ma 
rijampolė- apylinkės kolūkius 
galima pasakyti, kad jų būklė 
yra įvairi Daug kas priklauso 
nuo vadovybės Kaip žinoma, 
kolūkių pirmininkai yra ski
riami partijos, nors visuotinis 
kolūkiečių susirinkimas juos 
turi «patvirtinti». Partijai ne
tiek svarbu yra gabumai ar 
žinios žemės ūkio srityje, kiek 
politinis patikimumas, aklas 
įsakymų vykdymas

Darbadienių natūralinė ir pi 
niginė vertė daug kur vis dar 
žema.

Valstybė paima iš kolūkių 
grūdus ir kitus gaminius že
momis kainomis ir tuo nus
kriaudžia kolūkius ir kolūkie 

čius O tuos pačius produktus 
pardavinėja jau daug, aukštes 
nėm skalnomis. Va stybėsvyk 
doma spekuliacija, deja. įsta 
tymais saugojama.

Kolūkietį gelbsti tik rinka, 
nes ten grūdų ir gyvulių (mė
sos) kainos palyginus su dar
bininko kolūkiečio uždarbiu, 
yra aukštos, o kolūkietis vis 
dar kokiu nors būdu nupeni 
kiaulę, ar užaugina karvę Kad 
kolūk etis nevaikščioja basas 
ir alkanas už tai jis yra dė
kingas ne valstybei, kuri nu 
meta jam tik trupinius bet tik 
savo neįkainuojamam triūsui.

Nuo šios vasaros įvesta re
forma. kad kolūkietis gali lai
kyti nedaugiau vienos karvės. 
Dėl to- karvių kaina krito nuo 
4100-45CO rublių iki 25'.O-3ot (! 
rublių Kolūkiai galėjo pigiai 
nusipirkti karvių iš kolūkie
čių

Net ir su savo pajamomis, 
ką kolūkis gauna iš cukrinių 
runkelių, pieno ir mėsos par
davimo laisvoje rinkoje (ati 
davus valstybinę prievolę) jis 
negali pasielgti kaip tinkamas. 
Visos pajamos turi būt’ nuolat 
įnešamos į žemės ūkio ban
ką, kuris kontroliuoja lėšų pa 
naudojimą.

Marijampolės mokyklom.

Dabartiniu metu Marijampo 
Įėję yra penkios gimnazijos 
(vidurinės mokyklos): Berniu 
kų, mergaičių, darbininkų jau 
nimo neakivaizdinė ir rusų 
Be to, yra pedagoginė moky

kla, ruošianti mokytojus, ta
čiau dalis jų dirba ir septyn
metėse ir net gimnazijose 
Kvietiškio gyvulininkystės te 
chnikume ruošiami zootechni 
kai kolūkiams. Yra dar inter 
natas ir vaikų namai su vid 
mokyklos programa. Be to, 
gimnazijos (vid. mokyklos) įs
teigtos įplaukoje, Sasnavoje, 
Liudvinave ir Daukšiuose

Į pedagoginę mokyklą pri
imami moksleiviai, baigę gim
naziją į gyv. technikumo dvi
metį skyrių — abiturientai, į 
keturmetį skyrių — baigę sep 
tynmetes mokyklas.

Daugumoje gimnazijų, ypač 
kaimo vietovėse, mokslo lygis 
nėra aukštas. Daug mokytojų 
dirba mokyklose ir kartu stu 
dijuoja neakivaizdiniu būdu. 
(Vilniaus Pedagoginio institu
to neakivaizdiniame skyriuje 
studijuoja 2600 asmenų.

Programos tendencingumą pra 
mato ir mokytojai ir mo

kiniai.

Išleidžiamoje klasėje nagri 
nėjama tik tarybinė literatū
ra. Dabar plačiai praeinama 
Tilvyčio ^Usnynė». Gudaičio- 
Guzevičiaus «Kalvio Ignoto 
teisybė». Dovydaičio «Dideli 
įvykiai Naujamiestyje». I. Si
monaitytės «Pikčiurnienė». Vie 
nunlio «Puodžiūnkiemis», Mie
želaičio «Broliškoji poema», 
Korsako kritikos raštai Venc
lovos eilėraščiai Tuo pačiu 
metu kartojamas senesniosios 
raštijos kursas Čia įeina Poš

ka, Donelaitis, Vaičaitis, Mai
ronis, Biliūnas. Cvirka, Že
maitė, Sal Neris.

Atsakinėti tarybinės lietu
vių literatūros ar istorijos pa
moką nesudaro ypatingų sun
kumų. Svarbu žinoti kelis vei 
kėjus ir kas jie buvo. Jei vei 
kėjas komunistas, tai aišku, 
jis geras, protingas žmogus, 
jis teisingas ir kovoja už tau 
tos gerovę. Jei veikėjas (pa
vartojant komunistų termino
logiją) kokios «buožiškos» kil 
mės, tai jis, savaime supran
tama, «liaudies priešas», «dar 
bo žmonių engėjas» ir pan. Ir 
knygos pabaiga, savaime su
prantama: Komunistai visada 
lieka teisūs, jei ir pralaimi, o 
«buržuaziniai nacionalistai» 
patenka į teisingumo rankas, 
ar užsitraukia darbo žmonių 
neapykantą, jei jiems, «sūkiai 
dinus» dalį gyventojų, pavyks 
ta paimti valdžią į savo ran
kas. Moksleiviai — ypač vy 
resniųjų klasių — žino, kad 
taip yra tik knygose^ o gyve 
nime vaizdas visai kitas, ta
čiau viešai parodyti tokias 
skirtingas nuomones neįmano 
ma.

Pertraukų metu ar po pa
mokų vyksta gyvos diskusi
jos tarp mokinių, kartais ir 
mokytojams dalyvaujant Ben
drai paėmus, tikrovę ir tiesą 
žino ir mokytojai ir daugelis 
mokinių, tačiau programa yra 
nustatyta ir nuo jos nukrypti 
nevalia.

(B. D.)
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«M. L » skyrius jaunimui i
Redaguoja Redakcinė Komisija:

Julija Šimonytė, Aloyzas Kuniškis, j 
Julija Jurgelevičiūtė, Danutė Jurevi

čiūtė, ir Genovaitė Svinkūnaitė.I
Raštus siųsti — «Jaunystės Aidui»,

Caixa Postai 4*118

São Paulu.

DIEVAS MANO GYVENIME
MYKOLAS VAITKUS

Straipsnio autorius ilgus metus dirbęs jaunuomenės 
auklėjimo darbą knygai «Mano Pasaulėžiūra» parašė 
šiuos nuoširdžius žodžius, kuriuos čia spausdiname. 
«J. A» skaitytoją kviečiame rašinį atydžiai perskaityti. 
Prie čia keliamų minčių dar mes grįšime ateitininkų 
susirinkime.

Pačioj gyvenimo aušroj ma
lonia ranka Dievas sutvėrė 
mane ir jau nebepaleido Mo 
tina atskleidė man tą didžią 
paslaptį, augščiausiąją tikro
vę: yra Dievas kuris viską iŠ 
nieko sukūrė! ir vaikeliui tai 
atrodė taip savaime aišku. Tik 
jis ilgai galvojo, kas tatai bu 
vo kai nieko nebuvo. Kada 
nūn tą mąstymą prisimenu, ste 
biuosi, kaip taisyklingai ir gi 
liai vaikas galįs protauti O 
mes, paaugusieji, manome, kad 
jis — liurbeiis..

Ir tas Dievo tikėjimas nesu 
svyravo iki maždaug penkto
sios klasės, kada draugai - iš 
mintėlės bei laisvės lektūra į 
liejo į dvasią abejonių Ir tos 
abejonės suintensyvėjo, kai 
pabudo viduje tamsios gaiva
lingos jėg'os. kur ėmė spirti, 
kad žmogus jieškotum gali
mybės žūtbūt jas patenkinti. 
Bet juk Dievas!... Ir iš gelmių 
kyla galingas noras, kad Die
vo visai nebūtų Ir teko viduj 
sunkiai rungtis ir su tomis gū 
džiomis jėgomis, ir su harpi
jomis — abejonėmis .

Tačiau keista: kai kas kitas 
imdavo pulti tikybąbei Dievą 
toji pat abejojančio ji dvasia 
ūmai pasišiaušdavo ir imdavo 
savo senąsias brangenybes gin 
ti. Vadinasi, Dievo tikėjimas, 
Jo malonei veikiant, tebesąs 
tvirtas, nežiūrint audrų Bet 
jos vis grįždavo, klastingos, 
pavojingos Kova tvėrė be pa 
liovos. Tačiau po tiek daug 
metų visai paaiškėjo, jog tik 
tas neabejoja kas nemąsto ir 
jog abejonė yra ne paneigi
mas anksčiau tvirtai tikėtųjų 
tiesų o vien momentinis ne 
bežinojimąs, kuo jas paremti, 
ir reikia vien ramiai apsižval 
gyti, patyrinėti, ir, jei tiesa 
žmogui brangi ir valia gera, 
jis vėl išvys saulę, kur buvo 
vien laikinai pridengta neži
nojimo debesėlių, bet tebuvo, 
kaip buvusi, ta pati senoji 
saulė. .

Ir štai nūn manau, jog pa
sauly nesama tikro ateizmo, 
o esama vien noro netikėti: 
tam tikri sumetimai (ypač ais 
tros) verčia žmones bandyti 
nusikratyti Dievo tikėjimu: i

Klausykis São Paulo Lietuvių Kultūrinės 
Radio Programos

iš Radio Nove de Julbo, kiekvieną sekmadienį nuo 
18,00 ligi 18:30 vai., banga 540 klc.

Lietuviškas žodis radio bangomis tol bus girdimas, kol 
jį rems susipratę lietuviai. ,

Radijui paramą galima įteikti finansinės komisijos na
riams asmeniškai arba siunčiant per paštą finansų ko 
misijos iždininko p. Petro Šimonio, ar kun. P Ragažins- 

ko vardu šiuo adresu: caixa postai 4118, São Paulo.

mama iš pradžių abejoti, ban
doma įsikalbinėti, kad neva 
nebetikima Dievu; palengva 
su ta padėtim apsiprantama, 
ilgesniems tarpams visai tos 
problemos pamirštama — ir 
štai neva žmogus esąs ateis
tas. Tad daug už ateizmą lo
giškesnis yra agnosticizmas: 
abejoju, nežinau, o ir negaliu 
tikrai sužinoti. .

Bolševikmety man tekdavo 
dažnokai kalbėtis su vienu 
karštu bolševiku, žinomuoju 
vaidila bei režisorium, Baliu 
Lukošium, aštriapročiu, aštria 
liežuviu vyru v ieną kartą jis 
man sako: Keista, kunige! 
Tamsta, rods gan išprusęs as 
muo, o tariamai tikite Dievą! 
Bet ištikrųjų juk netikite, o 
vien norėtumėte tikėti, ir vien 
kalte sau kalate, kaip geniai: 
tikiu, tikiu, tikiu! — Tai aš 
jam atsakiau: Žinote, padėtis 
yra painesnė, nei Tamsta ma
note: ir aš gyvenime turėjau 
daug abejonių bei kovų ir aš 
norėdavau kartais, kad Dievo 
nebūtų — kad galėčiau lais 
vai gyvenime paulioii. Bet nu 
ostabu: nieko nežiūrint lyg 
kokia neregima ranka laikė 
mane nustvėrusi, labai tvirtai 
ir realiai, ir tas jūsų neigia
masis Dievas taip ir nepalei
do manęs! — Po kiek laiko 
Lukošius i matyt išgyvenęs 
kažką panašų1 man sako: O 
gal iš tikrųjų reikia pripažinę 
ti Dievą esant..

Ne vienas jaunas vyras yra 
man pasisakęs: Aš abejoju, ne 
žinau; o norėčiau tikėti, nes 
gal Dievas iš tikrųjų ir yra 
Ką turiu daryti? Aš atsa
kydavau: Tikėti —- tai nereiš
kia vien protu pripažinti tie
są, o ir valia turi sutikti; o ši 
nėra linkusi lengvai priimti 
tokias tiesas, kurios jai užde
da nelengvų pareigų .. Tadrei 
kia karšiai melsti (nors kol 
kas ir abejojant.: Dievas savo 
malone padės įtikėti, jei tavo 
valia bus tikrai gera.. Tad 
pirmiausia — padaryki savo 
valią švarią irgerą: pasistenk 
padaryti kiek gerų darbų y- 
pač ką nors he-ojiška, saky
sim, nuošišdžiaiatleisk neken 
čiamam priešui, pirmas prisi

BOM RETIRO JAUNIMO VAKARAS

Lapkričio 8 dieną Bom Retiro lietuviškas jaunimas 
puikioj «Ginástico Paulista» salėje (R Couto Magalhães, 280) 
ruošia šaunų lietuvišką vakarą Meninę programą atliks 
Bom Retiro lietuviškos mokyklos mokiniai vadovaujami mokt 
St Remenčiaus ir maestro L. Ralicko, bei talkininkai iš kitų 
vilų. Visą São Paulo lietuvišką jaunimą ir vyresniuosius 
Bonretiriečiai kvečia į savo vakarą Pakvietimus prašoma 
įsigyti iš anksto.

O .«as». ><xH^o-cass»< .’-sssaxxssss-- >

artink prie jo, padaryk jam 
ką gera - tuokart tavo valia, 
tas instrumentas, kuris turi 
Dievą priimti, bus kiek labiau 
pritaikintas tam reikalui -nes 
gi Dievas yra švenčiausias ir 
ta mūsų priimtuvas turi pasi
daryti bent kiek panašus į 
šventą- j i teleskopo objekty 
vas bus visai suodinas, žiūrė 
tujas negalės pamatyti žvaigž 
dės. tad nei jos egzistencijos 
į save priimti

Betgi žmogaus protas nori 
turėti protinių įrodymų Ar jų 
esama? O kaipgi? Visuotinė 
Vatikano sant;ryba net forma 
liai pasmerkė tuos, kurie tvir 
tina kad, girdi nesą įmano
ma protu įrodyti Dievą esant. 
Tų įrodymų esama nemaža, 
ir kiekvienas žmogus rali su 
sirasti sau labiausiai atitinka 
mą. Man, kol dar nebuvau 
studijavęs teologijos, tinka
miausias atrodė t y tikslingu 
mo įrodymas. Atsimenu, bai
gęs gimnaziją, su būreliu ar
timų asmenų vaikščiojau Mi 
nijos atkalnėmis Ir ūmai man 
lyg žaibas švystelėjo, taip 
skaidriai bei aiškiai, jog nie
kuomet nebeažmiršiu: koks 
tas pasaulis gražus, koks su 
dėtingas!.. ir visos tos bėga 
lės sudėtinių dalelių siekte 
siekia prie tam tikrų aiškių 
tikslų; jei nors viena reikšmin 
gesnė dalelė liktų sugadinta 
ar sunaikinta, tuoj kiltų pavo 
jus jog visa eilė tarpinių tiks 
lų nebebūtų pasiekia - ir ga 
lėtų pasidaryti dideliausia ža 
la.. Taip aišku: yra kažkoks 
augščiausias Protas, kuris su 
manė ir įvykdė visą tą nuos 
tabią mašineriją, ar, geriau, 
tą tikslingą organizmą...

Vėliau, studijuodamas krikš 
čioniškąjąjilosofiją susiradau 
Dievo įrodymą kuris man ir 
nūn atrodo tvirčiausias: tai

JAUNIMO TALKA
KERMOŠIUI

Praeitą sekmadienį baigėsi 
Vila Žolinos Lietuviškos Para 
pijos Kermošius. Kermošiaus 
surengime ir darbuose mielai 
talk’iiinkavo jaunimas: Eom 
Retiriečiai, Ateitininkai, Cho
ristai Marijos todalietės ir 
nemaža atskirų jaunų žmonių. 
1 ietuviai kunigai jaunimui už 
talką nuoširdžiai dėkoja.

TAUTINIŲ ŠOKIŲ
REPETICIJA

Ateinantį sekmadienį įvyks 
trečioji bendra tautinių šokių 
repeticija. Repeticijoms vado 
vauja tautinių šokių vadovas 
p J Guiga Jaunimas susiren 
ka iš įvairiu São Paulo prie- 
mieščių ir kartu darniai dirba, 
kad numatyti pasirodymai 
svetimiesiems tinkamai repre 
zentuotų Lietuvos vardą. Re
peticijos ne tik gerina šokių 
tekniką bet ir duoda progos 
jaunimui susitikti, pabūti kar 
tu ir pabendradarbiauti Repe 
ticijos vyksta V Zelinoje..

Lietuviškų Parengimų ir Pasi
rodymų Kalendorius

, Spalio mėnesį 12 dieną, 15 
vai. Ateitininkų Choro vado
vės mokt. E. Kilčiauskaitės 

va d. pasaulio dalykų atsitikti 
numo įrodymas Dabar man 
tik retai beateina abejojimas, 
begu yra Dievas. Betgi, kaip 
jau minėjau, vien tas neabe
joja, kas nemąsto; tenką tad 
nerimti, bijotis, kovoti nes 
«nerami yra mūsų širdis, iki 
atsilsės Dievuje» (šv Augssti 
nas), ko karštai trokštų ir 
tvirtai tikiuosi! 

piano mokinių koncertas. Šv 
Juozapo mokykloje, 14 d. 20 
vai. Mokytojo Dienos Minėji
mas Ibirapuera Gimnazijoje - 
15 d. .16 vai. Mokytojo Dienos 
Minėjimos Teatro S. Paulo - 
26 d. 15 vai Lietuviškas Vaka 
ras Vila Anastazijoje

Lapkričio mėnesį, 8 d Eom 
Retiro lietuviško jaunimo va
karas «Ginástico Paulista» sa 
Įėję - 15 d 20 vai. «Gintaro» 
vakaras mieste - 27 d Tarp 
tautinis Emigranto Dienos pa 
minėjimas Teatro Municipal.

Visuose šiuos parengimuose 
dalyvaus mūsų jaunimas su 
tautiniais šokiais ir dainomis. 
Skaitytojui patariame kalendo 
rių išsikirpti.

JAUNŲJŲ PIANISTŲ
KONCERTAS

Šį sekmadienį 3 vai. p p. 
Šv. Juezapo mokykloje moks 
leiviai ateitininkai rengia sa
vo choro vadovės mokytojos 
E. Kilčiauskaitės piano moki
nių koncertą. Kiekvienas atsi 
lankęs turės progos susipažin 
ti šunaujomis mūsų muzikali - 
n m ia pa. ė jomis

Visi kviečiami koncerte da 
lyvauti. Įėjimas laisvas.

Po koncerto bus pasilinks
minimas jaunimui.

At kų Valdyba.

— LINKSMIAU —
Bomretiriečiai jieško kam

bario Vįlą Zelinoje savo drau 
gams, kurie dažnai į čia vyks 
ta, kad jie galėtų čia pernak 
voti bent vieną naktį iš šeš
tadienio į sekmadienį ir šutau 
pyti daug brangaus laiko. 
Nuomos bus mokama trijų 
autobuso bilietų kaina Kam 
bary s turi būti pačiam Vilos 
Zelinos centre, per kambario 
langus turi matyti bent į tris 
pasaulio šalis.

Akla Princesė

Olandijòs princesė Marijke 
buvo aklą Prieš keletą mene 
šių modernioji medicina pada 
rė operaciją, ir princesė pra 
dėjo matyti. Nors jos akys 
dar skąiida, bet ji gyvena vi» 
name mergaičių bendrabutyje 
ir mokosi vaikščioti, žaisti, 
kad įprastų į normalų regin
čiųjų gyvenimą.
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oialistas.
Priėmimo valandos kasdien: nuo 8 ligi 11 vai., 

ir nuo 17 ligi 21 vai.
Konsultoriia vra Vila Zelinoie. Avenida Zelina. 7-52

«TĖVYNES GARSAI»
LIETUVIŠKOS MUZIKOS VALANDA.

RADIO COMETA — Z.Y.R. 217, Vidutinėmis bangomis 
1.130 kels. Mikrobangomis (frequência modulada) 1071 mg.

- ŠEŠTA D I E N I Al S

1. LIETUVĄ ir LIETUVIAI:
«Mūsų Popiečiai — nuo 13,30 iki 13,40 
Aktualijos — nuo 13,40’iki 13,45.

2. LIETUVIŠKA MUZIKA PLOKŠTELĖMIS
nuo 13,45 iki 14,15.

3. PAGEIDAVIMŲ KONCERTAS 
nuo 14,15 iki 14,30.

Priimame komercinius skelbimus ir pasveikini- | 
mus su plokštelėmis!

Galima gauti naujų lietuviškų plokštelių! I
Vadovauja «TĖVYNES GARSAI» Kolektyvas.
Adresas: Caixa Postai 403, S Paulo, BRAZIL.

'■BMnHnmHRHm •
8 €asa ^prindiis & Čia. |
H B

Dabar parduodame: Siuvamas «Singer» mašinas
M paskutinio modelio televizijos aparatus «Invictus», 

geriausios rūšies (Alta fidelidade) radijo aparatus. 
Gazo pečius, geriausios rūšies už pinigus ir ilgam 
išsimokėjimui, geležies reikmenų, dažus - elektri- 
nius įtaisymus ir įvairių daiktų dovanoms ir t. t

g PRAÇA SÃO JOSÉ DOS CAM! 05 1 V. ZELINA 
įg SÃ0 PAULO'-Telefone 63 5915
fe Ponto Final do Ônibus V. Zelina, n.° 93

i 3 ACtp/a FOJÍ

1 Pastaba: Taisome radijo aparatus, 
® Darbas garantuotas. fH
g 
ĮHHmnmnManuiHiBi

iii iti m tikint iiHitein.s

i ESCRITÓRIO CONTÁBIL «V. ZELINA» 5 
i IRMÃOS BAUŽYS j 
g Registrado n© C R, C, sob o n a 55i S

1 Pęa. S. José Campos, 8 S/ 2 - V. Zelina - S. Paulo i 
| Telefone 63-6005 j

1 Aberturas de firmas
| Encerramentos de firmas
I Transferencias de firmas
I Central, na Junta Comercia!

■ I Dis^at. na Junta Comercial
| Escritas Fiscais
į Escritas Comerciais
1 HORÁR1U das

V - -u>* W » IIIUU IPUtSSlií !B r ‘i! <* IP III 9"W IV1H VW IS 'H« 'III •» Dl !||l tr HH i

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

8 às 19 horas.

MUSŲ LIETUVA
t

eastigeunst'

Pirkimas pirkimui nelygus.
Reikia žinoti kur pirkti.

Jeigu reikia statybai medžiagos 
indų ir kitu reikmenų prieinamomis 

kainomis, tai kreipkis j sandėlį.

Kiekvieną sekmadienį prie 
bažnyčios pas spaudos pltuir 
t o j ą galima gauti 
nusipirkti naujausių lietuviš 
kų knygų, maldaknygių bei 
laikraščių.

LAPIENIS & JAKUTIS LTDA.
Vila CelesteAv. Sapopemba 18-A

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

Serraria « I T A »

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

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

ra

PRANAS & ČIA. LTDA,
Madeiras em gerai

SĖDĖ: Rua México, 98 - 9,o - sala 904 — Fone: 52-0229 
“Endereço Telegráfico: « C A B 1 U N A » 

Rio de Janeiro
Serra dos Aimorés — Município de

Nanque - Estado de Minas Gerais

Statybos medžiagos sandėlis ir įvairių geležinių daiktų, indų bei darbo įrankių 
krautuvė tiktai nas

A 5OS 
war

pasiuvimas, LAURO SANDRON vyriškų rūbų

Rua do Orfanato, 686

Vila Prudente

Fone 63-5294

São Paulo

RUA COSTA BARROS, 34-C VILA ALPINA

VIENINTELIAI ATSTOVAI GARSIOJO VANDENS LINDOYA

S EMA© J € A K ra E R II

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

Lindoya vanduo yra senai žinomas gėrimas, 
kurio puikų veikimą į žmogaus sveikatą jau 
visi yra vienbalsiai pripažinę. Pabandykite, 
įsitikinkite ir visa dos naudokite !

Caixa Postai 3967 SÃO PAULO

Didels pasirinkimas medžiagų ir skoningas

jiuvyritcjĖ? LAURO

Medžiaga parduodama ir išsimokęjimui
Ateikite ir įsitikinkite medžiagos ir darbo kokybe ir kaina
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— Enfermeira Angelina Dir 
sytê, dirbanti Hospital das Cli 
nicas, spaliaus m JOd išvy
ko į Brazilijos enfermeirų gai 
testingu seserų kongresą Re 
cite mieste Pernambuco esta 

> de. Aplankys Bahia ir kitas 
įdomesnes apylinkės vietoves, 
į São Paulo grįž 20 d. spaliaus.

— Lietuviams Brazilijoj gi
musioms Š. Amerikon vykti 
ir ten apsigyventi, nereikia 
laukti eilės, nes Brazilijos 
kvota yra neišnaudota. Reikia 
tik pristatyti atatinkamoms įs 
taigoms darbo ir buto garan
tiją.

— Kun. P. Ragažinsko ke
lionės įspūdžiai bus pradėti 
spausdinti sekančiame «M.L.» 
nr.

— Alg. Bortkevičius rugsė
jo m. baigęs São Paulo arki 
vyskupijos vidurinę seminari
ją São Roque mieste, spaliaus 
m. 3 d. išskrido į New Yorką 
pas savo tėvus. Kelias savai
tes paatostogavęs Š Ameriko 
je vyks Romon į Lietuvių šv. 
Kazimiero Kolegiją toliau tęs 
ti mokslo, ruoštis kunigystėn.

(pabaiga iš 1 pusi)

Krikščioniu demokratų par 
tijos generalinis sekretorius 
Franco Montoro jau tikra, kad 
gavo pakankamai baisų būti 
išrinktu į. federalinį parlamen 
tą. Atrodo, kad ir vereado- 
rius Paulo Tarso irgi pereis į 
federalinį parlamentą Jų lai
mėjimas yra mums svarbus 
nes jie dideli lietuvių drau
gai.

— Seselė M. Karolina apie 
tris mėnesius atostogavus Š. 
Amerikoje, aplankiusi namiš 
kius ir gimines, spaliaus 3 d 
grįžo į S Paulo, Vila Alpinon 
kur ji yra seselių pranciškie 
čių novicijato magistrą.

— Antanas Pavilonis. Ele
nos ir Antano Pavilonių sūnus 
gyvenančių Vila Zelinoje. ir 
Alice Paškevičiūtė. Emilijos 
ir Aleksandro Paškevičių dūk 
tė, gyvenančių ■ . Prudentėje, 
ateinantį šeštadieni, 18 d. spa 
liaus, Vila Zelinoje, 18 vai, 
sumainys žiedus Svečiams 
vaišės bus gimnazijos salėje.

Patikshnimas prie Akmenės 
straipsnio

«Mūsų Lietuvos» š.m. rugsė 
jo 20 d. numeryje atspausta
me Akmenės straipsnyje «Gra 
žiai Pavykęs Vakaras», autore, 
išvardindama komedijos «Iš
dykėlė» vaidintojus, nepami 
nėjo kas sufleravo. Tad norė 
damas patikslinti, pranešu, 
kad sufleriam buvo Emilija 
Kučinskaitė, kuri savo vyku 
siu sufleravimu taip pat prisi 
dėjo prie veikalo pasisekimo.

Senojo Malūno mok. 
J. Kaseliūnas

— Spaliaus m t d. Barra 
Fundoje mirė Kazimieras Slum 
ba 88 m amžiaus, kilęs iš Kati 
no Palaidotas Araçá kapuose. 
Velionis buvo nuolatinis «M L » 
skaitytojas ir rėmėjas Nuliū
dime paliko dukteris: Veroni
ką Zosę: sūnus Kazį. Andrių, 
Vytautą ir anūkus

— Mišijonierius kun. J. Bru 
žikas S J. šią savaitę apsigy

veno São Gonçalo, jėzuitų 
vienuolyne, Praça João Men 
des. I Urugvajų grįš lapkri
čio mėD. pradžioje.

— Spaliaus m 8 d,, S. Pau
lo ligoninėje mirė Kazimieras 
Juršys. gyvenęs V. Zelinoje, 
77 m. amžiaus,
kilęs iš Švenčionių parapijos. 
Paliko nuliūdusią dukterį, sū
nų anūkus. Palaidotas S. Cae 
tano kapuose.

— Laiškai: Br. Vasiliauskie 
nei, St. Kubiliūnui H. Mošins 
kienei, A. Mizarienei, J Tumo 
sai, A. Paukštienei. EI Rimkie 
nei, Br Aškinienei, Pr Zagors 
kienei, A Lazdauskui, P. Von 
žadui. A. Antanaitytei, Fl. Pla 
das Marta Pultinavičius Tvas 
ka, Petrui Ivanauskui, Helenai 
Kligyte, Al. Grabauskui, lV. 
Bilevičiui. Aid Rutkauskaitei, 
Olgai Masių ytei, EI Zukaus 
kienei.

— Kazimiero Ambrozevi- 
čiaus, kandidato į estado de- 
putat s, balsavimo pasekmes 
pranešime sekančiame «Mūsų 
Lietuvos» numeryje nes iš
leidžiant šį laikraščio numeri 
balsai dar tebebuvo skaitomi.

— Naujos lietuviškos muzi
kos ir dainų girdėsite per Ra 
dio Nove de Julho sekmadie
niais 18 vai., lietuviškos pro
gramos metu, nes kun P. Ra 
gažinskas iš Amerikos atve
žė daug naujų lietuviškų plokš 
telių.

«M. P.» Radijo 
Bangomis

Pereitą šeštadieni per radi 
ja Kometa, «Tėvynės Garsu» 
transliacijos metu, pirmą k ar 
tą buvo 1.0 min transliuota 
«Mūsų Popiečių» programa, 
skiriama 500 metų Šv. Kaži 
miero gimimo sukaktuvėms 
paminėti. įžanginę kalbą paša 
k ė tėvas J. Bru žikas S J . pa 
vesdamas Šv Kazimierui šią 
valandėlę globoti Kaip Šv. 
Kazimieras Lietuvą gynęs nuo 
įvairių priešų, taip ir ši «M.P » 
radijo valandėle teginanti tie

dvasią, kad atrodė taip: 
priešai jos (barake dirb 

lavimo narės 
(barakui vad 
čienė, talkino Sinkevičienė. Da 
ujotienė ir kitos), Baras - 2335

t u v i š k ą 
įvairūs i i etų vos 
neužgrobtų ir nepražudytų.

Po tu buvo suvaidinta frag 
mentas iš Halinos Mošinskie- 
pjesės «Baltosios Lelijss Ritie 
ris», kur Šv. Kazimierą suvai 
dino J. Kasei tinas, dvariškius 
- Algis Savickas ir Vytautas 
Bendo aitis kuris atliko ir ei 
getos vaidmenį Šis pjesės ga 
balėlis vaidybiniu atžvilgiu, 
vykusiai pritaikant garsų efek 
tus, buvo atliktas įspūdingai. 
Po meninės programos kalbė 
jo «M. P» vedėjas J. Kaseliu 
nas. ragindamas jaunimą liuos 
laikiu skaityti Mūsų Popiečius 
ir dėkodamas rėmėjams už 
paramą. Tos dienos programą 
sustatė H. Mošinskienė, radi 
jo pranešėja buvo Liucija 
Jodelytė.

«Mūsų Popiečių» radijo pro 
gramos bus girdimos kiekvie 
ną šeštadienį 13 vai. 30 min. 
per radiją «Kometa», 1.!3o ki 
iociklų.

Štai tolimesnių programų 
paskirstymo sąrašas:

Spalio mėn 11d Mūsų ma 
žiesiems, veda «Mūsų Popie
čiai»; Spa io 18 d - apie Mai 
ronį veda K Sipienė; Spalio 
25 d - programą veda kpt. J. 
Čiuvinskas; Lapkkrieio 1d.- 
Višų Šventųjų, veda H. Mo
šinskienė; i apkričio 8 d. - Iš 
pildo Bom Retiro liet, moky
kla vad mokytojų St. Remen 
čiaus ir L Ralicko; Lapkričio 
15 d. - I ašaka, veda Kl. Sipie 
nė; Lapkričio 22 d. - Lietuvos 
Kariuomenės sukaktis, veda 
«M.P.»; Lapkričio 29 d. - Išpil 
do Agua Rasa lietuviai, veda 
Ant Golskis; Gruodžio 6 d. - 
«-Čičinskas», išp. Parque das 
Naçõs jaunimas, vad. St. Ju
revičiaus.

J.V tė

PASIBAIGĖ KERMOŠIUS
Praėjusį sekmadienį buvo 

paskutinė kermošiaus diena. 
Atsilankė daug žmonių ir bu
vo gyvas judėjimas, oras pa
sitaikė gražus Bendras ker
mošiaus pelnas Cr 8? 183 C0 
(aštuoniasdešimts du tūkstan
čiai šimtas aštuonias dešimts 
aštuoni kruzeirai). Atskirų ba 
raku pajamos paskutiną dieną

Į LIETUVOS NACIONALINĖ
Martyno Mažvydo bibmot

(vadovavo Maželienė, dirbo 
Panconienė, Narbutienė, D. He 
Iena, D. Antonia, blynus kepė 
ponios Teresevičienė ir Skur- 
kevičienė, churrasco D. Rim
kus, beto dirbo visa eilė tal
kininkų) lėlės - 1875, (dirbo 
bendruomenės choristai, pas 
kutinę dieną šiam barakui A. 
Dirsytė paaukojo dvi gražias 
ir vertingas lėles), laim.ngo nu 
merio barakas - 1454, (dirbo 
Filhas de Maria vadovaujant
I. Didžiūlytei, Laimos maišiu
kas - 1120, dirbo V. Tumas, 
talkindavo A. Vinkšnaityte, v. 
Bilsvičius, A. Tyla. L. Dovy
daitis, R. Girskus ir kiti. Auk 
sinė žuvelė - 1.400 pirmą sa
vaitę su jų pačių parūpintomis 
premijomis dirbo B. Retiro 
jaunimas, vėliau M. Kleizienė, 
Jokubauskienė. Šlapelienė, Ta 
maliūmaitė ir kitos, (Vira-La 
ta-874) dirbo Jakaitis ir Latvė 
nas), Leilão 710 (St Maželis), 
(Karoliai 618) dirbo ateitinin 
kai, vadovavo J. Satkūnaitė. 
Barakas visą laiką naudojo 
M, Paleckio paaukotas dova
nas Šautuvėliai 5no, barakui 
vadovavo E Vinksnaitis, jum 
talkino Pilipavičius, Goraus- 
kas, Sprindys, inušauskas ir 
visa eilė kitų jaunų darbiniu 
kų. Negalima užmiršti nuošir 
džių talkininkų, kurie atliko 
visus kermošiaus įrengimus :
J. Baužys, K Musteikis, P. 
Pavilonis. Vėverys. B. Latvė- 
nas. Jakaitis ir kiti. Visiems 
nrisidėjusiems prie kermošių 
aus pasisekimo darbu auko
mis ir atsilankymu lietuviai 
kunigai nuoširdžiai dėkoja. 
Ateinantį sekmadienį visų tai 
kininkų intencija bus atlaiky 
tos šventos mišios.

— Dolerio kursas šią savai 
tę svyravo tarp 150 ir 60 kru 
zeirų. Kad daugiau nukristų 
nėra vilties, nes Brazilijos 
eksportas yra dar vis per 
mažas.

Mokos lietuvių namuose, kur yra geriausios patai- I 
pos su kiemu ir šokiams sale, norima įsteigti lietuviška ' 
UŽEIGA - RECREIO, kad lietuviai, liuosvalandžiais ga 
lėtų gražiai laiką praleisti. Kad tai įvykdžius. i iet. S ga 
Br. ieško žmogaus nuomininko suorganizuoti šią užeigą 
su lietuviška valgykla ir bufetu Sąlygos labai geros su 
prantančiam šios srities darbą. Suinteresuotieji prašomi i 
kreiptis darbo valandomis telefonu: 63-5269. į

TAUTIEČIAI!

Skaitykite ir platinkite vienintelį Pietų Amerikoje 
populiarų lietuvių kultūros žurnalą «GINTARĄ» kurisišei 
na kiekvieno mėnesio pradžioje. -

«Gintare» rasite daug įdomių straipsnių, apysakų, 
eilėraščių iržinučių «Gintaro»kaina metams tik Cr.Š 2 '0,00. .

Pinigus siųsti: «Gintaras» .Caixa Postal 7988, S. Paulo.

GEROS ŽINIOS
JAU GALITE PADĖTI SAVO ARTIMIESIEMS 

LIETUVOJE IR SIBIRE :

★.Skubiai išsiunčiame aprangą, maistą, medžiagas, me 
gztinius, vilną, odą batams ir vaistus.

’♦ Turime visų medžiagų pavyzdžius!
* Laike 6 8 savaičių siuntiniai pasiekia Lietuvą. Oro 

paštu 2 3 savaitės.
* Siuntėjas gaus gavėjo parašu patvirtintą pakvitavimą.
* Visi persiuntimo mokesčiai ir muitas apmokami čia 

Gavėjas nieko neturi mokėti.
* Siuntiniai pilnai apdrausti . žuvus grąžiname pinigus 

arba pąsiunčiame naują.
Kreipkitės pas:

Jonas Valavičius, R Pe Bened. de Camargo, 698. Penha 
AL BoguslausKas, R. F Ant. de Guadalupe, 14, V Zelina 
Rašykite: Caixa postai 403 — São Paulo,

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ ;

Dr. AYRTON LORENA 
Dr. VICTOR AUSENKA 

Advocacia
atlieka visus teisinio pobūdžio darbus, kaip įvairių 

bylų vedimas, inventarijų sudarymas, deskitis, doku
mentų atitaisymas, nuomininkų išmetimas ir kiti darbai.

Raštinė:
R. Senador Feijó, 131 - 10° and eonj, 101 - Tel. 35 0062

— PARSI DUODA Baras - Bi 
Iharas ir Kavinė su trijeis 
stalais biliarų Smulkeniu in
formacijų kreiptis vietoj, Rua 
Silva Pinto, 438 - Bom RetirO.

Gera kokybė, pigiau kaip kitur, greitas įteikimas, 
mandagus patarnavimas tik tai

ANTANO ©AVILONIÓ L
Manufatura h «Botões Estrela»

Rua Prof. Gustavo P. de Andrade, 116, caixa pos
tal 4118 - Vila Zelina, Tel. (recados): 63-1987, São Paulė.

Čia yra didžiausias pasirinkimas, dideliais ir ma
žesniais kiekiais, įvairiausių rūšių ir spalvų guzikų ir 
lietsargiams dalių.

PAIEŠKOJIMAS
Bronius Juozapavičius paieš 

ko brolio Stasio Juozapavi
čiaus sūnaus Mykolo, arba se 
šerį Veroniką Juozapavičiūtę 
Gilienę-Šeikienę. Iš Lietuvos 
išvykę 1925 m. São Pauly gy
veno nuo 1939 m. Jie patys 
arba apie juos žinantieji pra 
šomkreiptis į«M. L» Redakciją.

ETC 12 ii TOKI O CONTAESE
NA f CEMENTO

■' ......... • • - ■ ' ■ : ’ A- t ’

Irmãos Nascimento
REG. C,R. C. SP. Nro 1.484

Atlieka firmų atidarymus, perleidimus, komercinės 
ir industrialines apyskaitas, sutvarko dokumen

tus, sudaro sutartis surašo prašymus ir ki
tos rūšies darbus atlieka.

Juridinis Departamentas — Nejudamo turto pardavimas 
Av. Zelina, 831 - Vila Zelina — Tel. @3-276? - S. Paulo

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ IR 
RUSIJĄ

Medžiagos žieminiams ir va 
Bariniams rūbams (yra pavyz 
džiai). Vaistai, maistas, skal
biniai, avalynė, megstiniai, ko 
jinės, pirštinės, skaros, siūlai 
ir daug kitų prekių.

Siuntinių pristatymas garae 
tuotas.

Gavėjas namoka nieko
Pageidaujant — siunčiama 

oro paštu.
Kreiptis: Magdalena Vinkš- 

naitienė - rua Barão do Pi
rai, 65, Vila Zelina.

Laiškams - caixa postai 371$ 
São Paulo.

SIUVĖJAS
POWLAS AMBROBEVI^IUž
Rua Inhagapi, 9 - V. Zelina 
prasideda iš Av. Zetina, 59W
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