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Montevideo ekonominė konferencija

Rugpjūčio mėn. 5 d. prasi
deda svarbi Urugvajaus sosti
sušaukti viršūnių (Anglijos, nėję abiejų Amerikos konti
Amerikos Prancūzijos ir Ru nentų valstybių ekonominė
sijos) konferenciją Berlyno, konferencija, kurioje bussvar
Vokietijos ir nusiginklavimo stoma priemonės pakelti atsi
likusių kraštų ekonominį gy
problemoms spręsti.
venimą, žmonių gerbūvį. Kon
Pagal tuos pačius šaltinius,
Kruščiovas parodęs didelio ferencijon iš visų kraštų ren
susieizinimo del Amerikos ka
rinių jėgų sustiprinimo.

Krusciovas siūlo didžiųjų susirinkimą
John McCloy, Baltųjų Rū
mų (Vašingtone) patarėjas, per
davė prez Kennedžiui Sovie
tų Sąjungos ministério pirmi
ninko Nikitos Kruščiovo žodi
nį pranešimą Berlyno klau
simu.
Vašingtono diplomatiniai
sluoksniai tvirtina, kad Kruš
Čiovas per J McC’oy siūlo

—

kasi pačios stipriausios jėgos
ekonomistai. Tuo labiau kon
ferencijos uždavinys yra di
desnis, turint dėmesyje komu
nistinio bloko pastangas įsis
tiprinti lotynų Amerikoje. Pa
vyzdžiui ir čekoslovakai siū
lo Brazilijai 10 milijonų dole
rių

Brazilijoje

Užsienio politikoje, atrodo, politiką įvairiai vertina Vie
kad jau neužilgo bus atnau ni sako, kad prez. Janio Qua
Amerika imasi ypatingu priemonių saugumui stiprinti
jinti santykiai su Sovietų Ru droš su sovietais labai švel
Prez. Kennedy pasirašė įs milijonų dolerių sumą gyny sija Taip pat atrodo, kad bus nus yra dėlto, kad iš ameri
tatymą del 250 tūkstančių re bos reikalams Ir tai charak einama prie užmezgimo diplo konų daugiau doleriu išgauti;
teringa. kad komisija biudže matinių ir prekybinių santy Kiti spėja, kad jis yra labai
zervistų aktyvion tarnybon.
Senato finansų komisija pa tą vienu bilijonu padididino kių su komunistine Kinija
Šiuo atžvilgiu Br zilija išsis palankus kairiajam sparnui.
tvirtino keturis bilijonus 500 negu valdžia buvo prašiusi.
kirtu iš Vakarų užimtos pozi Treti sako, kad Brazilijos už.
cijos Kaio žinome, Vakarų sienio politikoje nėra aiškaus
valstybes nėra pripažinusios plano Kartais duodami smar
Žmonių bėgimas is okupuotos Vokietijos nesustoja. komunistinės Kinijos ir jog kūs šuoliai nelaukta kryptimi.
neįsileidžia į Jungtinių Tautų
Ekonominėje sritije yra 'ak
Per liepos mėn. pabėgėlių nuo 1945 metų apie ke uri mi Organizaciją. Šiuo atžvilgiu iš
tas,
kad vyriausybė surado
skaičius pasiekė trisdešimts lijonai vokiečių pasirinko lais bendro Vakarų fronto Brazili
BĮgĮjjjB.paujų rinkų. Reikia tik pro
tūkstanč.ų 444. O paskutinės vę Reiškia kas ketvirt us gy- ' ja
klrtų
duktų kad būtų galima vary
savaitės (laikotarpy Vakarų ventojas pasitraukė į \ okieti
Užsienis Brazilijos užsienio ti prekyba. Kavos į anapus ge
Vokietijon atbėgo 3.854 as ją laisvės ir duonom ieškoda
ležinės uždangos nedaug bus
mas To bėgimo priežastis —
mens.
parduota; nes ten jos nedaug
Erns Lemmen, Bonuos mi- skurdas ir nežmoniškos bol
— Rugpjūčio m. 3 d prez.
suvartojama
nisteris pabėgėlių reikalams ševikų okupuotam krašte gy Janio Quadros aplankė JAV
Brazilijoje yra kavos per
pareiškė žu nalistams, kad venimo sąlygos.
iždo sekretorius Douglas Dil
daug
priauginta. Turint dėme
lon, kuris yra Amerikos vyr ausybės atstovas į ekonomi syje, kad jos kokybė yra že
mesnė už kitų kraštų, kaip
nę Montevideo konferenciją.
Mirė DomenicoTardini Vatikano valstybės sekretorius
Kolumbijos ir Afrikos, kavą,
PIRMOJI VAKARŲ VOKIE tai jos pardavimas nėra leng
Liesos m. 30 d. mirė kardi ris buvo Šv. Sosto ir popie
vas. Paranoje nemaža kavos
TIJOS RAKETA
nolas Tardini, Vatikano vals žiaus visuotinės bažnyčios
buvo sudeginta šiais metais.
Ate:
antį
rudenį
Federali

tybės sekretorius (užsienio tvarkyme bendradarbis Jo vei
Didžiausias kavos pirkėjas yreikalų ministeris) Popiežius kla prasidėjo prie popiežiaus nės Vokietijos mokslininkai ra Šiaurės Amerika Dar atsi
paleis dvjfazinę raketą (foge- mintina, kad Amerikon kava
apie šį liūdną Įvykį bylojo: Benedikto 15. 1921 metais
tę)
Jos svoris 60 klg.
«Mylimieji sūnūs, mirties an
įvežama be muito Jei ne Ame
Kard. Tardini atliko ypač
gelas įžengė į katalikybės rū atsakingas pareigas Bažnyčią
rika, su Brazilijos kavos ūkiu
TARPTAUTINIS KRIKŠČIO būtų baigta.
mus ir pasiėmė kard. D. Tar valdant popiežiui Pijui XII.
NIŲ DEMOKRATŲ KONdini, valstybės sekretorių, ku
Paskutiniais mėnesiais Bra
GRES xS
zilijos prezidentas turėjo ketu
Buvo susirinkęs Čilės sosti ris regioninius susirinkimus
nėję, Santiago mieste liepos São Pauly. Florianopoly, Gua
Yuri Gagarin.
mėn 27-29 dienomis. Brazili nabaroje ir Recife) su įvairių
Pirmasis astronautas nuo konai, kai jie leido savo vy jos delegacijai vadovavo de estadu gubernatoriais Susirin
liepos m. 29 d. lig’ rugpjūčio rus į erdves, sukvietė tūk< an putatą Franco Montoro. Kon kimuose paaiškėjo kad išski
mėn 3 d. lankėsi Brazilijoje. tines minias, užsienio spaudą grėsė padaryta labai reikš riant S. Paulo estadą, kiti esNėra abejonės, kad Krem Gi Rusijoje nieko panašaus mingų nutarimų ekonominėje tadai finansiniai yra silpni.
ir politinėje sritije. Krikščio Daugumas jų prašo federali
lius šį lakūną visur siuntinė nebuvo.
nys demokratai siekia artimo nės vyriausybės paskolos. Pre
ja komunistinės propagandos
Tik po kurio laiko pradėjo
sumetimais Todėl daug kas viešai pranešinėti apie Gaga bendradarbiavimo su Azijos ir zidentas jau apie dešimts bi
lijonų yra paskolinęs. Šitos
Gagariną sutiko šaltai, iŠ to rino skridimą. Ar Gagarinas Afrikos kontinentais.
Krikščioniškai
demokratijai
žymios pinigų sumos išduotos
lo. Pačiame São Paulyje, iš skrido ar ne. klausimas be
skiriant nedidžiausią grupę aiškaus, patvirtinančio atsa netolimoje ateityje teks su įvairiems estadams, ekonomis
vaidinti svarbi tarptautinėje tams kelia susirūpinimo, kad
komunistų ir jų simpatikų, gat kymo.
politikoje rolė.
vedama taupumo politika ga
vėse maža buvo žmonių jo at
li nepasiekti savo tikslo ir yvykimu suinteresuotų Šis fak
— Amerikos prez. Kennedy
KUBOJE
ra statomas pavojun krašto
, tas rodo, kad komunistams brolis Edward lankosi Brazili
nepavyksta minių į gatves iš joje. Jo atvykimo tikslas ge
Viskas vykdoma sulig Mask ekonominis atstatymas.
vesti.
riau pažinti Brazilijos ekono voje paruoštu planu. Legaliai
Brazilijos šiaurėn daug mi
minę
padėtį
ir
apie
tai
pain

lijonų
dolerių investuos Ame
tegali veikti tik viena komu
Pagaliau naug kur įvairiuo
se kraštuose keliamas klausi formuoti JAV prezidentą. Tuo nistų partija. Darbininkas yra rika, kuri ten yra numačiusi
mas. ar tikrai Gagarinas skri tikslu lankėsi Brazilijos šiau aklas valstybės vergas. Vidu atlikti didelius, naudingus,
do Nei pakylant, nei nusilei- riniuose estaduose, buvo pri rinė klasė yra sunaikinta, ka kraštą iš ekonominio skurdo
pakeliančius darbus.
Įėjimuose, arba pabėgusi.
pžiant niekas nematė. Ameri imtas prez. Janio Quadres.
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— Persekiojamos Bąžnyčios
kongresas. Koenigsteine, Fed.
Vokietijoje, eilė metų vyksta
«Persekiojamos Bažnyčios kon
gresai». kuriuose svarstomi ko
munizmo ir katalikų bažny
čios santykių klausimai Juo
se dalyvauja per 30 tautybių
atstovų, jų tarpe ir lietuviai.
Šie kviečiami dalyvauti per
Lietuvių Katalikų Sielovadą.
Šiais metais Kongresas įvyks
Koenigsteine (faunus) rugpiū
člo 2 6 d.d Jo programoje nu
matyta eilė referatų Douglas
Hyde iš Londono kalbės tema;
«Ar komunizmas gali būti nu
galėtas?», tėvas Paulus Gor
don OsB kalbės apie bažny
čią ir komunizmą P. Ameri
koje ir kt. Dar bus pamaldos
ir įvairiu t utybių atliekama
muzikinė valanda.
ŽYDAI Į MADAGASKARĄ

Adolfas Ei limanas, dabar
teisiamas Izraelyje, kaip pa
kalti n t h s milijonu žydų išžu
dymu, pareiškė, kad j’8 kaip
tik buvęs tasai asmuo, kuris
rūpinęsis žydų gerove. Jis bu
vęs paruošęs planą iš Vokie
tijos ir jos užimtųjų kraštų vi
sus žydus išgabenti į .Mada
gaskarą. kad jie ten turėtų
sau «žemę po kojomis».
Žydų žudynęs vykdę kiti.
TEISE Į BERLYNĄ

Buvęs Sovietų karinis ko
mendantas Vokietijoje marš.
Čuikov pareiškė, kad vakarie
čiai neturi Berlyne jokių ypa
tingų teisių, nes ne jie ir ūžė
mė miestą
Amerikiečiai atsakė, kad
vakariečiai būna Berlyne pa
gal susitarimą, o, be to, jie
užleido nemažus plotus save
užimtų žemių prijungti prie
dabartinės R. Vokietijos.
NUVERS IKI 1963 METŲ

Pabėgęs Pan African judėji
mo vienas vadų, Kogsana, pa
reiškė, kad jo judėjimas turi
planą, kaip iki 1963 metų nu
versti P. Afrikos baltųjų val
džią, kuri naudojasi nacių me
todais spręsdama tautybių pro
blemą.

DVYLIKA NUTEISTŲJŲ

Budapešte nuteista nuo 2 su
puse iki 12 metų kalėjimo
dvylika žymių Vengrijos ka
talikų — kunigų, vienuolių ir
civilių.
Jie visi buvo kaltinami
priešvalstybine veikla.
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MŪSŲ LIETUVA

Demokratija ar Komunizmas?
P. SALANTAS

(tęsinys)

galėtų aprūpinti save ir šeitvarkyti savo darbą bei gyve
TIK RINKTINIAMS
nimą. Už tat privati gamybos
ĮMANOMAS
ir naudojimo nuosavybė yra
prigimtinė žmogaus teisė. Be
— Jei dabar Sovietų Sąjun abejo, ji nėra absoliuti, neap
goję ir nėra taip, kaip komu rėžta, kaip tai skelbia libera
nizmas moko, tai mes tikime, lai kapitalistai, nes turi parei
kad ateityje visai kitoje ap gų kitiems, bendruomenei.
linkoje ir dvasioje augusi
naujoji komunistų karta tai PILNUMOJE NEįGYVENDIN \MAS
įgyvendins. Koks tai puiKus
gyvenimas, kai visi yra lygūs
Jei gyvenama pagal tikro
ir viskas bendra, kai nebėra
privačios nuosavybės ir iš jos jo, pilnutinio komunizmo rei
kylančių ginčų ir išnaudojimo, kalavimą; «Iš kiekvieno pa
kai visi gyvena kaip broliai gal jo pajėgumą, kiekvienam
ir seserys lyg vienoje didžiu pagal jo reikalus», tai iš kiek
vieno reikalaujama dirbti pa
lėje šeimoje!?
gal jo pajėgumą, ir kiekvie
— Sutinku, kad turtų ben nam duodama t d, kas jo pra
drumo ir visų žmonių broliš gyvenimui yra reikalinga.
kumo įgyvend nimas didis žmo
Tada viskas yra bendra.
aijos siekis. Jau nuo žilų am
žiu, nuo graikų išminčius Pla Turto bendrumas šaukiasi ir
tono laikų vis buvo kuriamos dvasios, širdžių bendrystės. Vi
tokios teorijos. Komunistinės si turi būti solidarūs, vieni už
sistemos ne kartą buvo ir kitus atsakomingi, gyventi vie
įgyvendinti bandomos Ir krikš nos didžiulės šeimos dvasio
čionybėje jų buvo ir yra. Pa je. Pranyksta skirtumas tarp
gal evangeliškąjį ko «tavo» ir «mano». Ūkiniai san
m u n i z m ą gyveno ir da tykiai tarp žmonių tada išei
bar tvarkosi gausūs vyrų ir na iškyla už teisingumo ribų,
panašiai kaip šeimoje. Už įdė
moterų vienuolynai.
tas pastangas, atliktą darbą,
Tačiau vienuolynuose gyve įvykdytą gamybą žmogus n e
na rinktinių žmonių grupės. turi
kitos
teisės,
Jie pasirinko šį gyvenimo bū kaip naudotis pragyvenimui
dą sekdami Evangelijos pata- reikalingomis gėrybėmis, ben
.rimus, o ne įsakymus. Jie pa druomenės valdžios paskirto
tys laisvai atsisakė nuo pri mis. Jokios teisės daugiau ar
vačios nuosavybės, siekdami į kokią nuosavybę!
|Į p Iniau įgyvendinti krikščio
Visų žmonių ūkiniuose san
nybės idealą — tarnauti vien
Dievui ir žmonėms. Tai rei tykiuose teleisti galio
kalauja didelio savęs atsisa. ti tik šią vienintelę
kymo ir nuolatinio nusigalė- teisės ir teisingumo
jimo. Tai galima tik turin formą — tai yra antroji pa
tiems gerai išvystytą vidujinį grindinė komunizmo klaida.
religinį gyvenimą ir didelę Tai neįmanoma visiems žmo
Dievo bei artimo meilę. Tik nėms! Privačios nuosavybės
rinkti jams žmonėms tai įma neturėjimas reikalauja iš žmo
gaus kasdien neeilinių nusinoma.
galėjimų, didelio tarpusavio
Reikalauti tokio gyvenimo pasitikėjimo,
sugyvenimo,
iš visų žmonių — tai yra pir draugiškumo ir meilės. To ei
moji komunizmo klaida Žmo liniuose žmonėse trūksta ir
gus iš prigimties yra linkęs negalima pasiekti visuose iš
turėti turto, kad pats laisvai ugdyti.

1961

Zeferina Puikytė - Balvočienė

Pabiręs
Kantais, pasaulis toks neaprėpiamai
Didelis —
Lengva pasimesti, lengva pasiklyst-----O kartais, vietos nebesurandi
Pabėgt kur. pasislėpt galėtum, pasidėti,
ir jis — tavy.

Kodėl, kodėl liūdna taip
Pasaka tikrovės?
Ar ne saulutės kviečiami —
Žiedai ateina?
Pražydę tik, nunokę,
Šalnos vos paliesti,
Nuo pirmo šalčio — miršta.
Ar mūs būtis buvimui jų —
Nepanaši?
Ar, ne tą pačią siejam saulės viltį?
Tik ne Šalnos,
O skausmo užklupti —
Nusvyram ir... nulinkstam.

— Bet vienuolynuose taip
gyvena šimtai ir tūkstančiai
žmonių!
Vienuolynuose gyveną žmo
nės yra patys laisvai atsisa
kę turto ir pasirinkę bendruo
meniškąjį gyvenimą. Be to,
jie yra išrinkti, išsijoti vyrės
nybės ir paties gyvenimo Tuo
se rinktiniuose žmonėse yra
visomis prigimtinėmis ir virsgamtinėmis priemonėmis pa
laiko neturto dvasia ir širdžių
bendrystė, puoselėjama broliš
ka meilė, paklusnumas ir vie
nuoliškosios šeimos dvasia.
Taigi, yra esminis skirtumas
tarp evaogeliškojo ir pilnuti
nio komunizmo. Pilnutinis ko
monizmas visoje pilnumoje,
tai yra piačicse masėse n e buvo ir nebus į g y v e n d i n ta s !
Dar mažiau jį įgyvendino
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KELIONĖ
Šiais 1961 metais mes nuvy
kome jau antru kartu į Ar
gentiną ir Urugvajų, bet į Bra
ziliją tai buvo mūsų pirmoji
kelionė. Iš visų trijų kraštų,
kuriuos mes šį kartą aplankė
me, Brazilija mums buvo pati
įdomiausia, pilna gražiausių
vaizdų — jos kalnai apsiden
gę tropiškomis gėlėmis, bana
nų ir kavos medžiais, ir kito
kia augmenija, anksčiau nie
kur nematyta mūsų gyveni
me. Daug tropiškų vaisių te
ko pamatyti pirmą kartą, ir
jie buvo skanūs valgyti.
Brazilijos pakrantėmis per
šimtus kilometrų driekiasi gau
sios kalnų grandinės, pilnos
aštrių vingių, tartum šliaužiau
tis žaltys, išsiraičiusios per
didelius tolius, o po jomis uo
los ir gelmės iki tūkstančio
metrų apačioj. Tei buvo la
biausiai išraityti keliai, ko
kius aš kada nors ėsk matęs,

ir gali įgyvendinti sovi eti
nis komunizmas. Jis
mat, remiasi bedievišku mark
sizmu. Šis marksistiškai sovie
tinis komunizmas dabar prak
tiškai vyrauja viso pasaulio
komunistų partijose. Kur jo
tyčiomis skiepijamas nepasiti
kėjimas, neapykanta, kerštas,
šnipinėjimas savųjų, ten ne
gali būti pasitikėjimo, sugyve
nimo, solidarumo ir broliškos
meilės. Kaip galima prieiti
prie lu to bendrume ir tai
kaus juo visų naudojimosi,
reikalaujančio tiek atsisaky
mų ir nusigalėjimų jei komu
nizmas moko vertinti tik že
miškas gėrybes? Jų kiekvie
nas tada nori kuo daugiau
turėti kad galėtų plačiau pa
gyventi' Juk bedieviškas ko
munizmas skiepija neigimą ki
tų, dvasinių vertybių, sielos,
ruT'JjM»

W. Jurgelas

ir nepaprastai drąsūs autobu
sų vairuotojai mus vežė jais,
riedėdami tais vingiais pilnu
greičiu, kad aš dažnai pama
nydavau, jog greitai baigsis
visos mūsų atostogos.
Protarpiais keliai pasitaiko
pastatyti ant rams
čių, lyg tiltai šlaitų briauno
se. Neretai mes lysdavome
per tunelius, išgraužtus uolo
se neilgais atstumais.
Gražiausius vietovaizdžius
mes matėme pakeliui iš São
Paulo į Santos. Santos yra di
džiulis vandenyno uostas ir va
sarvietė, kurio pakrantėse pa
statyta daug didelių, gražių
ir moderniškų namų ir vieš
bučių. Penkiasdešimt kilome
trų į pietus nuo Santos mes
aplankėme seną buvusią olan
dų tvirtovę, Itanhaem, kuri
nuo uolos apžvelgia visą mies
tą. Pradžioje šioje vietovėje
buvo įsikūrę olandai, bet po

kelių metų didesnės portuga
lų pajėgos išžudė olandų ko
loniją ir užėmė Itanhaem.
Nuo to laiko jis tapo portuga
lų kraštu Iš čia po tugalai iš
plėtė savo užvaldymą į Bra
ziluos gilumą Dar ir dabar
ten tebestovi, \isai gerai išli
kusios, tada statytes, bažny
čia ir daboklė.
Antras nepaprastai gražus
kelio ruožas mūsų kelionėje
buvo nuo São Paulo į naują
ją šalies sostinę — Brazilią.
Jis mums atrodė esąs gražiau
sias Pietų Amerikoje, per ke
lis šimtus kilometrų. Pakelė
se ir kalnų šlaituose daug gra
žiu ir turtingai pastatytų na
mų, su fantastiškais aptvarais
ir meniškais mūro darbais, ku
riuos galima vertinti apie 4C60.000 dolerių. Šių vietovaiz
džių spalvotas filmas, padary
tas iš lėtai važiuojančio atvi
ro automobilio būtų nepapras
tai įdomus žiūrėti, ir nereiktų
jokių artistų jį paįvairinti
Tų kalnų šlaituose ir skar

m. rugpjūčio 5 d.

pomirtinio gyvenimo ir Dievo
Kodėl tad tiek dirbti nusiga
lėti. atsisakyti gėrybių ir au
kotis dėl kitų?! — Neturi pras
mės!
Žmogus tada yra tik gyvu
lys, kad ir aukščiausias. Be
dieviškasis sovietinis komu
nizmas praktiškai elgiasi su
žmogumi, kaip su darbo
g y v u Ii u. Komunistų parti
jos cinai elgiasi su juo visiš
kai pagal savo nuožiūrą, ro
do jam didelę panieką, neį
vertinimą ir visaip jį išnaudo
ja. Ir nėra galimybės pasi
priešinti prieš visagalę Komu
nistų partiją ir jos policiją. —
Vietoje žadėto išlaisvinimo iš
kapitalistų jungo, padarymo
laisvu, pilnutiniu žmogumi so
vietinis komunizmas įgyven
dina tik naują moderniškąją
vergiją.
LIEKA TIK VARDAS IR..

Socialistų išpažįstamas ko
munizmas ir sovietinis komu
nizmas pereinamame tarpsny
je arba taip vadinamoje «so
cialistinėje stadijoje» manosi
negalėsią a as nepergalimas
sunkenybes ir suvisuomenin
dami tik gamybinę nuosavy
bę, o vartojimo nuo
savybę palikdami priva
čiose rankose
Bet ir tada kyla didelės blo
gybės ir neapgalimos sunke
nybės. Žmogus, neturėdamas
gamybinės nuosavybės, neten
ka medžiaginių priemonių sa
vo iniciatyvai. Jis yra amži
nai priklausomas nuo kitų,
nuo viršininkų, nuo ilgų biu
rokratinių procesų. Pagerini
mų, arba naujų gamybos bū
dų, atsiveriančių prekybos ga
limybių jis negali realizuoti.
Dėl to nukenčia ir jis pats ir
bendruomenė.
Tuo pačiu netenka ir
as meniškos laisvės
Kiekvienas savo nuomonės
pareiškimas ar veiklos išvystimas, nepatinkąs jo viršinin
kams ar bendri omenės vado
vams, jm gali kainuoti vie(tęsinys 3 pusi.)
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džiuose mes matėme iaug ap
dirbtų laukų, ir mus stebino
ju statumas. Visas apdirbimas
atliktas žmonių rankomis. Mes
stebėjomės, kad palyginamai
nedaug sutikome žemės išpio
vimų (erozijos), bet iš savo
ūkinės praktikos spręsdamas,
manau, manau, kad netolimo
je ateityje Brazilija sutiks di
džiulius erozijos rūpesčius.
Brazilai apdirba ir labai nuo
lydžias žemes ga> tik dėl to,
kad tokios žemės labai ne
brangios ir maža pinigo rei
kia išleisti ja* įsigyjant. Bet
mes taip pat matėme tokias
vietas, kur lietūs, prieš kelias
dienas gausiai iškritęs paplo
vė tiltus, o permerktos atš
laitės nuslydo, ir užgriuvo ke
lią iš São Paulo link Santos
Dėl tos priežasties viena to
dvigubo kelio juosta buvo už
versta griūties
Šiuo keliu mes penkių žmo
niu draugystėje naujame p
Justino Žvingilos 1961 m. Olas
mobilyje, atlikome smagią ke

lionę. Jis turi São Paulyje ga
raža, ir pats puikiai vairuoja.
Dėl aukšto greičio dažnai
čypdavo užpakalinės pad an
gos, o tiesiu keliu mes pasiek
davome iki 130 Klm. į valan
dą, ir taip greitai aš dar nie
kad nesu važiavęs savo gy
venime.
Mūsų atvykimas į São Paulį
iš Montevideo virto tikra pai
niava. Tris dienas prieš mūsų
atvykimą me- išsiuntėme te
legrama į São Paulį, kuri bet
gi atėjo vieną dieną jau po
mūsų atskridimo Mes gavome
Montevideo frrancūaų linijos
sprausminį lėktuvą, kurie lei
džiasi tik Vira Copos aerodro
me, 140 klm. atstu nuo São
Paulo
Ten yra kitas aeroportas,
pačiame São Paulo mieste,
propeleriniams lėktuvams Jei
gu mes apie ji būtume žinoję
anksčia”. mes būtome galėję
paimti trumpesniu linijų lėk
tuvą j narį miestą. Dėl tos
priežasties niekas mūsų ir ne
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(tęsinys iš 2 pusi)
tos netekimą skurdą badą
ar net mirtį priverčiamose,
darbo stovyklose ar kalėji
muose Žmogus lieka visada
moralinėje prievartoje, baimė
je, jei ne tikrame terore kaip
tai įvyko komunistiniuose
kraštuose.
Be to. kai dirbame ne sau,
kai gamybos priemonės yra
bendruomenės, valdžios, tai
jų netaupoma nesaugojama
ir nededama visų pastangų.
Apie skaudžius to padarinius
sovietų kraštuose ne kartą
skaitome spaudoje ar girdime
pasakojant. Vėl nukenčia ne
tik paties žmogaus, bet ir ben
druomeuės geresnis aprūpini
mas ir aptarnavimas Jokios
bausmės, kontrolė , premijos
ir net teroras nepajėgia paša
linti tų sunkenybių!
Nevykdomas tada pats pa
grindinis komunizmo reikala
vimas: «Iš kiekvieno pagal jo
pajėgumą, kiekvienam pagal
jo reikalus ; Atlyginama juk
pagal atlikto darbo rūšį, kie
kj. kokybę ir stengiamasi kiek
galima daugiau išspausti iš
dirbančiųjų.
Taigi jei paliekama varto
jimo nuosavybė privati ir atsj
sakoma pagrindinio reikalavi
mo — kas belieka iš komu
nizmo? — Tik vardas, kuriuo
prisidengia naujas, vieninte
lis ponas kapitalistas — Vals
tybė. Vietoje privačių asme
nų kapitalizmo atsiranda vals
tybinis kapitalizmas.
Nebelieka pilnutinio komu
nizmo žadamo įgyvendinti tur
tų bendrumo, nei vienos soli
darios bendruomenės, kurio
je visi būtų lygūs, lai? vi ir gy
ventų kaip broliai ir sesers
vienoje didžiulėje šeimoje.
Taigi, iš viso to turime pa
sidaryti išvadą, kad visi tie
sovietinio komunizmo skelbia
sutiko, ir mums teko laukti
ištisą valandą pereiti pro
muitinę.
Ten buvo labai karšta> ir
ir drėgna, tvanku, o muitinės
formalumu atlikimas lėčiau
sias ir be jokios atodairos į
keleivių vargą, nors kaikurie
su storiu rankose išlaukė va
landą laiko. Galop, vieno po
licininko ir kebų aeroporto
tarnautojų p dedamas (kurie
kalbėjo tik 15% angliškai) aš
įtikinau vieną taksistą, nuvež
ti mus į São Paulį, Jis nesu
prato angliškai ir kalbėjo tik
portugališkai
Mes išvykome iš Viracopos
11 vai. 30 min. prieš pusiau
naktį. Po valandos laiko mes
pasiekėme gerą, asfaltuotą au
toestradą, bet mes užtrukome
kelionėje iki 2 vai 30 min.
iki pusiaunakčio, iki pasiekė,
me prel. P. Ragažinsko para
piją, São Paulyje Buvo tik ką
palyta ir mano batai aplipo
moliu, beieškant klebonijos.
Nuo tų sunkių žingsnių suki
lo ir pradėjo loti visi šunys,
ir aš manau kad greitai bū
siu areštuotas už nakties ty
los drumstimą Bet viskas bai
gėsi laimingai, mes surado

Katryna Grigaitytė

Pabaltijo Moterų Taryba
Prieš 16 metų pasibaigė II
Pasaulius karas. Greitai pa
aiškėjo, kad bolševikinė Rusi
ja nevykdo savo pasirašytų
Atlanto Deklaracijos ir Jung
tinių Tautų Chartos Greitai
įsitikino laisvieji kraštai, kad
buvę jų sąjungininkai rusai
ryžosi pasilikti jų okupuotuo
se kraštuose. Taip pat paaiš
kėjo, kad laisvieji kraštai,
nors ir smerkdami komunisti
nės Rusijos imperializmą, ne
no imtis ginklo prieš buvusį
savo sąjungininką — RusijąPavergtų kraštų okupacija už
sitęsė Reikėjo ruoštis ilgai
kovui. Reikėjo dairytis drau
gų ir talkininkų ir vienyt s to
je kovoje. Pagal savo politi
nį likimą ir geografinę padė
tį natūraliausia sąjunga buvo
ir yra estų, latvių ir lietuvių.
Todėl jau 1947 m. laisvaja
me pasaulyje atskirai veikian
čios lietuvių, latvių ir estų
org jos sudarė bendrą institu
ciją — Pabaltijo Moterų Ta
rybą Pabaltijo Moterų Tary
ba siekia šių pagrindiniųtikslų:
1, Bendromis jėgomis kovo
ti už Lietuvos, Latvijos ir Es
tijos laisvę ir nepriklausomy
bę;
2 Skatina a timesnį bendra
darbiavimą tarp estų, latvių
ir lietuvių;
3. Ragina auklėti jaunimą

Gegužes Vėjas.
Rausvu dangum mieguisti debesys
į vakarus sruveno,
žiogeliai smuikus suslėpė
po smi gom garbanotom.
Nutilo paukščių klegesys
žalioj viršūnėj klevo,
ir užsklendė bitutės langines.
Tik žydinčiom obels šakom
gegužės vėjas grojo,
o smilgos pasilenkusios
mažais rasos lašeliais
rašė jam gaidas.
Ir buvo mums vistiek,
kur neša žingsniai tingūs;
ir buvo mums vistiek,
kur posmai tie nuves . ..
Tada... akimirkoj vienoj
paskendo daug dienų prasmingų,
ir laimė pilnačių pražydo
melsvam dangaus skliaute.
Dabar pavasaris suSrįždams
sausas jievu ka-as apkaišo,
ir žiedlapiais nusagsto obelis visas.
Bet niekad nematau
tamsiam dangaus skliaute
to sidabrinio laimės žiedo
nors vėjas tebegroja
dar tas pačias gaidas.

mi yra tik gražūs, vylingi tautinėje ir pabaltietiško soli
pažadai, tik klaidinga mistika darumo dvasioje;
4. Žadina bendradarbiavimą
ir priemonė «naujosios klasės» — komunistų partijos vi kultūrinėje ir karitatyvinėje
sokeriopai diktatūrai, imperia srityse.
Siekdama turėti didesnę įta
lizmui ir ištaigingam gyveni
mui dirbančiųjų žmonių bai ką Pabaltijo Moterų Taryba
sion sąskaiton! Argi Jūs tad 1949 m įstojo tikruoju nariu į
galėtute, visa tai šaltai ap didžiausią pasaulyje moterų
svarstę, pasirinksi sąmoningai org-ją — Genoral Federation
of Women’s Clubs arba Visuo
komunizu.ą?!
tinę Moterų Klubų Federaci
(Bus daugiau)
ją. Nuo 1950 m. PMT atstovės

aktyviai dalyvauja šios milži
niškos (vienuolikos milijonų
narių) org-jos metiniuose kon
gresuose, kuriuose susitinka
iki 3 tūkstančių įvairių kraš
tų delegačių.
Pabaltijo Moterų Taryba yra parašiusi eilę memorandu
mų ir protestų pasaulio orgjoms ir politinėms instituci
joms. Savo memorandumuose
Taryba kelia okupacijos paša
liaimo reikalingumą mūsų tė

me kleboniją kur galėjome
pernakvoti, kiek dar tos nak
ties miegoti paliko Nuo kito
ryto mes buvome įkurdinti An
tanaičių šeimoje, netoli šv.
Juozapo bažnyčios Vila Zelinoje. Kelionė nuo Viracopos
iki Vila Zelinos mums kaina
vo 3 375 kruzeirus.
Vienuolika dienų prabuvus
São Paulyje, mes autobusu,
jau minėtais keliais, išvyko
me į Brasilią kurią pasiekė
me po vienos paros kelionės.
Mūsų tikslas buvo pamatyti
Brazilijos krašto vidų, jos že
mės ūkio plotus ir pamatyti,
kaip žmonės gyvena Brazili
jos gilumoje.
Tos vietos pro kurias mes
vykome, mums labai primena
JAV bių vakarus, tiktai sutin
kami miesteliai čia guli vie
nas nuo b kartų toliau negu
pas mus. Kaimai irmažimies
teliai nėra ypatingai švarūs,
ir keliomis progomis matyti
poilsio kambariai, yra tokia
me stovyje, jog baisu, kad
ten kada nekiltų epidemijos.
Kaimuose vaikai, daugumo
je, laksto basi; gyventojai
skurdžiai apsirengę ir daug
kur prašoma išmaloos. Iš vi

timša į gerai «nuskuta». Jeigu
skutykloje vietiniai už nukir
pimą moka 60 kruzeirų tai
iš svečio paima 2W! Kada
nors, kai šis miestas bus baig
tas statyti, jis bus labai mo
derniškas — bet kol kas jis
gal tik kokia 20% teatliktas.
Visa kita statybos eigoje, pa
gal plačią programą statomi
keliai, pastatai, ir šimtai žmo
nių trūsia kurdami naują mies
tą — vieni kasa, kiti nurodo,
prižiūri, dar kiti stato.
Apžiūrėdamas jau atliktas
statybas, pastebėjau daug ne
prityrusių rankų darbo ir
prastos priežiūros. Mačiau
prasto nudažymo ir lubų. Au
tobusų stotyje, po nepilnų 2
metų, jau krinta tinkas nuo
lubų.
Vykstant į Brasilia mes ma
tėme labai didelių ir aukštų
skruzdėlynų. Jų kaupas sie
kia per 3 4 pėdas aukščio, jų
urvai po jardą ar net du po
žeme, kas dvidešimt žingsnių
viens nuo kito, ir visur jų pil
na, kiek tik akys užmato
Žmonės man pasakojo, kad
po tais skruzdėlynais yra di
deli urvai, ir jeigu besigany
damas gyvulys kartais ten į-

sų trijų aplankytų kraštų. Bra
zilijoje matėme daugiausia su
žalotų žmonių, atrodančių lyg
jie jaunystėje būtų sirgę vai
kų paralyžiumi.
Labai įdomu matyti turgų,
kuris visuose trijuose mūsų
aplankytuose kraštuose y,-a
beveik vienodas, ir įvyksta
du kartu kas savaitė. Sustato
ma šimtai palapinių ir būde
Jių ant dėžių ir paramsčių, ku
rias taip pat greitai galima
išardyti. Ten galima viskas
rasti ir nusipirkti, kas tik
jums į galvą ateina - viščiu
kų, ančių, kiauš nių, šviežios
mėsos su musėmis, žuvies iš
dėtos prieš karštą saulę be
ledo, visokių spalvotų medžia
gų rūbams, ir pardavėjos «kurs
to- pirkėjus. Yra visokių rū
šių vaisių, kurių aš dar nebu
vau ragavęs, ir jie yra tikrai
skanūs Tabakas yra susuktas
į virves ir labai juodai atro
do. Brazilijos alus ir kava yra skanesni negu kur nors ki
tur mano ragauta, ir sumuša
net mūsų amerikoniškus.
Mūsų apsilankymas Brasilion (sostinėm; buvo apvilian
tis. Propaganda yra labai per
dėta, labai išlaidi, ir ten sve
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vynėje. Okupantų išskirtų ir
išblaškytų šeimų reikalu yra
išsiuntinėjusi raštus visos ei
lės valstybių vadovaujantiems
asmenims. Tarptautiniam Rau
donajam Kryžiui, Jungtinėms
Tautoms ir kt. Birželio mėnedama okupanto vykdytus, bai
sius savo žiaurumu, masinius
lietuvių, latvių ir estų trėmi
mus į Rusijos tolimąją šiaurę
ir kitas jos dalis — per eilę
metų leido atsišaukimus, ape
liuodama į laisvojo pasaulio
sąžinę. Taip pat dalyvaujama
užsieniečių spaudoje, pa’aikant gyvą žiaurios okupaci
jos pašalinimo reikalingumą.
Pagaliau, Pabaltijo Moterų
Taryba stengiasi glaudžiai
bendradarbiauti su diplomati
nėmis Lietuvos. Latvijos ir Es
tijos atstovybėmis ir tautinė
mis laisvinimo institucijomis
bei organizacijomis.
Lietuvėms moterims Pabal
tijo Moterų Taryboje atsto
vauja Lietuvių Moterų Atstovyoė. Tarybai pirmininkauja
tautinių delegacijų pirm, vie
nus metus iš eilės. Lietuvių
Moterų Atstovybę sudaro: Ligija Bieliukier ė, pirm, Emili
ja Čekienė, \ incė Leskaitienė, Marija Kregždienė Mari
ja Žukauskienė, Viktorija Čečetienė.
Šiemet, balandžio 30 d., Pa
baltijo Moterų Tarybos pirm,
pareigas iš estės perėmė Lie.
tuvių Moterų Atstovybės pirm
Ligija Bieliukienė LMA pasi
ruošė šiai kadencijai, norėda
ma 1961-62- m. bėgyje Pabal
tijo Moterų Tarybos veiklą
pagyvinti ir išplėsti.veiksmin "
giau atžymint 15-kos metų se
kaktj nuo PM r įkūrimo Bir
želio išvežimų minėjimo pro
ga, PMT šiais metais savo at
sišaukimu į pasaulio moteris
15 tą kartą priminė laisvajam
pasauliui mūsų tautų tragedi
ją ir apeliavo į jo sąžinę, nu
(pabaiga 4 pusi)
lūžta, įgriūva; ir greitai nea
teina jokia pagalba jo iš ten
išimti, skruzdėlės visą jį suė
da, palieka tiktai vieni kau
lai. Kartais net traktoriai ar
dami tokį lauką įgriūva į tuos
urvus, ir trunka valandos, kel
ji iš ten iškelia. Man taip pat
pasakojo, kad Brazilijoje žmo
gus negali tiesiog ant žemės
miegoti, nes gali būti sukan
džiotas įvairių vabzdžių, kas
iššaukia sutinimus, o kartais
reikalinga net medicinos pa
galba.
Pirmieji lietuviai ateiviai į
Braziliją man pasakojo fantas
tiška® istorijas iš savo pačių
patyrimo. Brazilijos didieji
žemvaldžiai turėję milžiniškus
plotus, šimtus kvadratinių ki
lometrų šalies gilumoje Jie vi
Įlodavo emigrantus į savo fa
zendą; ir tie, kurie pakliūdavo
jau nebegalėdavo pasprukti.
Daugumas bandė bėgti, buvo
ka^ angų nušauti Kuriems pa
vyko pabėgti, pasišalindavo ir
keliaudavo nakti, kartais ke
lias .ienas slapstydavosi bruz
gynuose, kol pasiekdavo civi
lizaciją. Daug kas nepasiekė
galo, palaužti ligų.
(Bus Daugiau)
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Pamaldos Vila Ze linos Bažnyčioje 9 vai.
Meninė programa teatre Arthur Azevedo, Av. Paes
de Barros, 955, Mooca.
Pasilinksminimas Mokos Lietuvių Mokykit je, Rua Lituania.

it

Gyvojo Dievo Súnus
KESTUTIS TRIMAKAS, S.J.

I. Istorija Liudija
(Tąsa)
Štai Papias, Hieropolio vysku
pas, rašęs apie 10o m. po Kr.,
— Tik ne Evangelijos! — liudija apie Evangelijų istori
įsiterpė duetas ir išsiskyrė nę vertę. Jis tarp kita ko ra
balsai: — Jose daug mitų!... šo, kad, norėdamas sužinoti
Ir daugiau legendų! Vienas daugiau apie Jėzų, uoliai klau
pradėjo, kiti pridėjo nebūtų, sinėjo jo mokytinių, «j es ma
vaizduotėj gimusių pasakų.
niau, kad ne tiek knygų skai
— Tai kas gi Evangelijas tymas, kiek iki šiol išlikusių
sukūrė? — paklausė mokyti žmonių gyva kalba gali man
nis. — Jus sakote, kad jos bu atnešti daugiau naudos. Tą
vo ilgame laiko tarpe kuria patį apie keturis evangelistus
mos fantazuojančių žmonių, o byloja Antiochijos vyskupas
vėliau surašytos į knygas. O Theophilus, parašęs «Ad Au
ką byloja istoriniai dokumen tolycum» apie 181 m (II, 22);
tai? Senovėje parašyti žodžiai žymusis Aleksandrijos kate
taip skamba: «Mes pažinome chetinės mokyklos mokytojas
mūsų išganymo ekonomiją tik Klemensas (150 215 m), cituo
tai per tuos, per kuriuos Evan jamas Euzebijaus «Historia
gelija mus pasiekė. Jie skel Ecelesíastica» (Vi, 14, 5); Ori
K.,. bė mums ją ir vėliau raštu genas, Klemenso mokytinis,
perteikė, kad pagal Dievo va (gyv. 185-255 m., «Ia Jesu Na
lią ji būtų mūsų tikėjimo stul ve» homil. 7, 1); Tertulijonas,
pas pagrindas,. Taip Matas gerai pažinojęs ano meto Ro
parašė Evangeliją kada Pe mos ir Afrikos krikščionių
tras ir Povilas skelbė ją Ro tradicijas (160 223 m, «Adver.
moję ir steigė Bažnyčią... Mor sus Narcionem». 4, 2 ir «De
kus, Petro mokytinis ir vertė Carne Christi», 22, Palestinos
jas, surašė Petro skelbiamą Cezarėjos vyskupas ir žymus
mokslą. Lukas, Povilo drau Bažnyčios istorikas Euzebijus
gas, į knygą surašė Povilo gyvenęs 265 340 m , savo vei
skelbiamą Evangeliją, ir vė kale «Historia Ecclesiastica»
liau Jonas, Viešpaties mokyti (III, 4, UI. 24, II, 15, 1 ir kt.)
nis, kuris ilsėjosi ant jo krū daug citavęs iš ankstyvesnių,
tinės, taip pat parašė Evange vėliau pražuvusių krikščionių
liją tuomet, kada gyveno Efe- raštų, bei daugelis kitų. Visi
ze, Azijoje». Argi tie žodžiai jie teigia, kad keturių Evan
tai vienišo pamišusio aklojo gel jų autoriai yra pirmojo
šauksmas «regiu», kai smei šimtmečio antroje pusėje ra
gia jis nematančias akis į ne šiusieji Matas ir Jonas Jėzaus
įžvelgiamos mitologinės pra apaštalai,_ Morkus apaštalo
ties tamsumas? Visai ne! Taip Petro vertėjas, ir Lukas, apaš
kalba savo veikale «Adversus talo Povilo draugas. Toks
Haereses» (III, 1, 1) Lyono vienbalsis, toks Evangelijų pa
vyskupas Irenaeus, gyvenęs rašymo laikui artimas bei žmo
sekančiame šimtmetyje po nių betarpiškoj grandinėj per
Nazariečio, jo apaštalo Jono duotas, toks viens nuo kito
mokytinio Polikarpo mokinys, pirmųjų šaltinių atžvilgiu ne
savo krauju užant paudavęs priklausomas patikimų žmo
savo tikėjimą. Tai patikimų nių liudijimas negali būti klai
žmonių grandinė, per kurią dingas.
— Ką iki šiol pasakėt, dar
tiesa ir mus pasiekė Bet jis
visai
neįrodo Evangelijų auten
nėra vienintelis liudininkas.
tiškumo, — metė priekaištą
vienas iš liudijusių. — Mes ga
lime prileisti, kad jos buvo pa
(pabaiga iš 3 pusi.)
rašytos tų keturių evangelis
rodant kartu pavojų besiplė tų. Bet kas iš to? Gal jie pa
čiančio komunizmo visame pa tys kūrė mitus, reLginio entu
šaulyje.
ziazmo pagauti, o gal, oriem
Šių metų General Federa taliniu papročiu, perdėjo ir iš
tion of Women’s Clubs kon kraipė faktus, Iš to sektų, kad
gresuose Pabaltijo moterys bu Evangelijomis negalima pasi
vo atstovaujamos — Miami Li tikėti.
gijos BieMukienės ir Rio de
Mokytinis minutėlę stabtelė
Janeiro — Halinos Mošinskie jo galvodamas. Tada kreipė
nes.
si į kalbėjusį:
L. Bieliukienė
(B. D.)

Danutė Lipčiutė

PER NAKTĮ, ŠALTI IR VIENATVE

operetėje dainavęs svarbiau
sią nelaimingojo jaunikio rolę.
PASIBAIGĖ GRAŽIAI NUSI

Savais delnais, o Dieve, apgožęs
neši lyg žvakės liepsną trapią
per naktį, šaltį ir vienatvę!
Ir vėjai nučiuožė žemyn,
lyg rasos saulei įdienojus.
Aplink tyla kurti ir žmonės nebyliai.
Ir aš pari lyg gęstanti anglis
prie Tavo kojų su sielvartu didžiu
ir mįsle neatsakoma
apie žmogaus rytojų...

Tik neatvožk delnų, o mano Dieve,
tik nešk mane lyg žvakės liepsną trapią
per naktį, šaltį ir vienatvę!

- JAUNIMO ŠVENTĖ? ME
NINÊJE PROGRAMOJE maty
sime Kasparo Veličkos dvie
jų veiksmų vaizdelį «Žydintis
Vasaros Vėjas». Vaizdelyje
vaizduojama Lietuva Šienapiū
tės metu Beto gražiai iškelti
lie aviškos studentijos ir kai"
mo jaunimo santikiai Vaidini
me matysime tris niekuomet
São Paulyje nešoktus lietuviš
kus šokius: «Piršlelį» pareng
tą Julijos Jurgelevičiūtės, «Bro
lėlius» parengtus Vinco Bilevičiaus ir mažųjų išpildytą
šokį «Jorubėlės >, kurį išmokė
jaunučių globėja mokytoja
Irena Jurgelevičiūtė
Ateitininkų choras vadovau
jamas mokytojos Elvyros Kilčiauskaitės išpildys visą eilę
naujų lietuviškų dainų taip
pat dainuos atskiros vyrų ir
mergaičių grupės.
Dalyvaus ir jaunučiai su dai
nomis parengti mokyt. Irenos
Adomavičiūtės.
ĮSlGYKIME PAKVIETIMUS
IŠ ANKŠTO

Pakvietimus į Jaunimo Šven
tę visi prašomi įsigyti iš anks
to nes nei prie teatro nei
prie pasilinksminimo salės pa
kvietimai nebus platinami.
Pakvietimų galima gauti kle
bonijoje pas Dėdę Juozą, Vi
la Anastazijoje pas p. Kubi
liūną mokykloje, Bom Retire
pas A. Stasiulevičių, Agua Ra
sa pas p, Serbentą, Vila Želi
noje pas visus ateitininkus.
Staliukus galima rezervuoti
pas p. Šimonį. Paskutinė pro

ga pakvietimus įsigyti sekma
dienį po pamaldų.

TRŪKSTA GARBĖS
PAKVIETIMŲ
VLi platintojai, kurie turi
pakvietimų ir nesitiki juos iš
platinti, prašomi grąžinti.

— Jaunimo Šventės šokiams
gros muziko Osvaldo Grigulio
vadovaujamas orkestras.
PAGRINDINES ROLES JAU
NIMO ŠVENTĖJE VAIDINS.

Šimkų — Aleksandras Vinkš
naitis. Visi pažįsta poną Vinkš
naitį, kaip geriausią mūsų ko
lonijos vaidintoją.
Agnę — Lucija Jodelytė,ne
kartą gražiai pasirodžiusi ateitininkų pasirodymuose ir
atlikusi įvairias roles Pasku
tiniam ateitininkų parengime
«Rūtelių darželį» dainavo mo
tinos rolę. Petrą — Kazimie
ras Miliauskas «Jūros Dukro
je» sukūręs gerą Ramūno ti
pą Muzikantą Joneliuką —
Vincas Bilevičius daug kartų
Jaunimo Šventėje atlikęs pir
maeilius vaidmenis.
Alę — Lucija Šukytė, jau
iš mokyklos laikų pasižyroė
jusi, kaip gera artistė
Miką — Leonardas Mitrulis,
publikai pažįstamas savo ge
ru rolės išpildymu iš «Atža
lyno» inspektoriaus. .Joninių
Ugnys* valkatos ir kitų.
Vitą — Paulius Verbickas,
svarbesniam vaidmenyje pasi
rodys pirmą kartą.
Kazį — Albinas Seliokas,

SEKĘS KERMOŠIUS

Praėjusį sekmadienį pasi
baigė kermošius. Oras visą
mėnesį buvo gražus ir žmo
nių atsilankydavo labsi daug.
Sekmadienio vakare sunku ir
pereiti buvo per aikštelę Kas
vakarą jauniesiems kermo
šiaus lankytojams seselės pa
rodydavo kino filmą.
Žmonės buvo suaukoję daug
vertingų fantų. Džiugus fak
tas, kad didelę kermošiaus
darbų dalį atliko jaunimas.
Medukų loteriją parengda
vo seselės, barake dirbo: Ve
ronika Zakarevičienė, Anelė
Piseravičienė, Veronika Vaikš
norienė, Uršulė Bendoraitienė
Marija Kriukienė ir Marija
Slâutiené.
Baro vyriausi-i šeimininkė
buvo Monika Maželienė, (beto
bare dirbo Rutkauskienė. Ver
bickienė, Narbutienė, Teixei
ra ir Bilinskienė ir kit.
Žuvelių loteriją visą laiką
parengė ir tvar
kė Irena Šimonytė, jai talki
ninkavo Romas Dovydaitis ir
Osvaldas Švitra Dirbo vLi
ateitininkai pasiskirstę dieno
mis. Su šautuvėliais visas die
nas dirbo Eduardas Vinkšnai
tis su savo draugais, Sviedy
klėmis — Sergijus Adušauskas Juozas Maleckas, Osval
das Pikūnas ir kiti. Filhas de
Marija vedė du baraku nuo
latos dirbo Diržiulytė, Budiejū
tė, Vorošilaitės, Klišytė Dir
sytė Paulovikaitės ir kitos
Kongregadai gražiai pasidali
nę dienomis dirbo su «Kimbol* ir «Vira lata., beto kon
gregadai tvarkė kermošiaus
muziką. Choro darbuose nuo
latiniai darbininkai buvo Tatarūnai, Bagdžius, Valeika ir
kiti.
Prie parengiamųjų darbų
talkino Verbickas, Radževičius, Ausenka, Pavilonis, Latvėnas, Baužys, Broniukas, Kon
gregadai, ateitininkai ir kiti.
Visus elektros įrengimus atli
ko Kazimieras Musteikis.
Visiems darbu, aukomis ir
apsilankymu prisidejusiems
prie kermošiaus pasisekimo
parapijos kunigai taria nuošir
dų ačiū Visiems Dievas teat
lygina.

MUSŲ

•961 m. rugpjūčio 5 'd.

5

5 pusi

LIETUVA

Aleksas kalinauskãs

FABRiCA DE MALHAS
i.

Petras

MŪSŲ LIETUVĄ» GALIMA
UŽSISAKYTI

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

Šukys

gamina meniškus ir stiprius megstinukus, rūbelius nau
jagimiams ir kit.
Rua Jundiapeba, 45, Fone : 63-4258 Vila Zelina (arti R.
Ibitirama ir A v. Zelina).

Raštinė:
R. 15 de Novembro, 244
4 o - Sala 7- Tel. 37-0324

Residencia:
R. Joaquim Piza, 204

no 14,00 iki 18,00 vol.

ĮfįKun. J. Šeškevičius V. Želi
uos klebonijoje,
B. Šukevičius (spaustuvėje)
Av. Zelina, 515.

ALBINAS VASELIAUSKAS

|

Ir pr enumeratą apsimokėti
pas šiuos asmenis:
Stasio Saldžio krautuvėje,
Rua Clemente Alvares, 137,
Lapa.

SIUVĖJAS
GERAS DARBAS, NEBRANGIOS KAINOS
Lietuviams daroma nuolaidos 10 procentų ir padeda
nupirkti medžiagas su nuolaidom
RUA AROUCHE 123, 1’ andar, sala 7. Telef 34-0516
(Alfaiate iki 9 vai vakaro).
*

J. Baužys Rua Manaias, 21,

P.P. Remenčius, Praça Car
los Gomes, 180 (prie Av. Li
berdade),

J. Karpavičius, Av. S. João
233 (prieš centralinį paštą),

Juozas Matelionis, Rua la
tai, 26, Casa Verde,

Jei nori nemokamai išmokti rašyti mašinėle, kreipkis į
KOSTO MEŠKAUSKO mašinraščio kursus
Rua 24 de Maio,
III aukštas
Visiems lietuviams (ir lietuvių vaikams) p. Meškauskas
pamokas duoda nemokamai.
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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 pasiunčiame naują.
Kreipkitės pas:
Jonas Valavičius, R. Pe. Bened. de Pamargo, 698, Pęnha
Al. Boguslauskas, R. Uranium, 240 - Brooklyn Paulista
Rašykite: Gaixa postal 403 — São Paulo.
SIUNTINIAI Į LIETUVĄ

Madeiras em gerai

?

Í SĖDĖ: Rua México, 98 - 9.o - sala 904 — Pone: 52-0229
Endereço Telegráfico: «CABIUNA»
Rio de Janeiro
Į Serraría « I T A » — Serra dos Aimorés — Município de
Į
Nanque - Estado de Minas Gerais

I

KIRPIMO

IR

SIUVIMO

MOKYKLA

“ Jf €) f II J A ”

Tėvą P. Daugintį S J prie S
Gonęalo bažnyčios, Pr. João
Mendes,
K. Meškauską, Lapa, Rua
Williams Speers; 700, arba
Mašinraščio kursuose,
VI. Pupienį, Rua Lituania
67, Mooca.
B. Tubelį ir Kučinską, Moj
nho Velho.
Stočkų Par quedas Nações.
«Mūsų Lietuvos» atstovai
Rio de Janeire yra kan Ze
nonas Ignatavičius, Av. Pau
lo Frontin, 568, ir p. Uršulė
Gaulienė, Rua General Pedra
351.

Mokina kirpimo siuvimo, madų mode
lių braižybos ir pritaikomojo meno.
SIUVĖJAS
Paruošia siuvimo ir kirpimo mokytojas
POVILAS AMBROZEVIČ1US
valdiškiems egzaminams (habilitação)
Rua
Inhagapi, 47 - V. Zelina
Mokykla turi visas valdiškas teises yra regis
(prasideda iš Av Zelina. 595)
truota «Departamento do Ensino Profissional»
Pamokos vyksta vakarais
- Užsirašyti pas mokyklos direktorę Sofiją Misiukaitę ------ Rua da Graça, 381 — casa 6 — Bom Retiro --------

Didelis pasirinkimas medžiagų ir skoningas
pasiuvimas, LAURO SANDRON vyriškų rūbų

SIUVYKLOJE LAURO
Rua do Orfanato, 686, — V. Prudente — Fene 63-5294
São Paulo

VIENINTEL’AI ATSTOVAI

GARSIOJO

VANDENS

LINDO Y A

Medžiaga parduodama ir išsimokėjimui
Ateikite ir įsitikinkite medžiagos ir darbo kokybe ir kaina
indoya vanduo yrr ^uai žinomas gėrimas
kurio puikų veikimą į žmogaus sveikatą jau
visi yra vienbalsiai pripažinę. Pabandykite,
Įsitikinkite ir visados naudokite!

Casa Sprindys & Cia.

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

PÇA. S. JOSÉ dos CAMPOS, 1 - V. ZELINA - TEL. 63-5915
Geležies išdirbiniai ir dažai viskas elektros
įrengimui namu reikmens ir žaislai, įvairiausios do
vanos visoms progoms.

Caixa Postal 3967
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J\faA cimento
Irmãos Nascimento
RE6; C.«.C. SP. Nro 1.484

Atlieka firmų atidarymus, perleidimus, komercines
ir industrialines apyskaitas, sutvarko dokumen
tus, sudaro sutartis surašo prašymus ir ki
tos rūšies darbus atlieka.
Juridinis Departamentas — Nejudomo turto pardavimas į!
Av. Zelina, 831 — Vila Zelina — Tel. 63-7140 - S. Paulo į

Skaitykite «Mūsų Lietuva»
mBB
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Statybos medžiagos sandėlis ir įvairių geležinių daiktų, indų bei darbo įrankių
krautuvė tiktai pas

a

1

6

KV.

ZELINA,

515

—

CaLXA

KERMOŠIAUS PELNAS
Dar galutinai nėra suves
tos, bet gryno pelno bus maž
daug 350.000 cr , (trys šim ai
penkiasdešim's tūkstančių kru
zeirų). Kaip jau buvo skelb
ta kermošius buvo rengtas
jaunimo namų statybos nau
dai.

PASKUTINĖS SAVAITĖS
KERMOŠIAUS PAJAMOS
Medukai 16 230 cr.,
Kongregadų barakai 9. 44
(Kimbol 5 814 cr., Vira lata
3 630 cr.)
Ateitininkų 17 710 cr.,
(Žuvelė* 12 940 cr , Šautu
vėliai 2 215 cr., Sviedyklės
2.055 cr.,)
Filhas de Maria 18.884 cr.,)
(Rifos 12.267 cr , Saldainiai
2.767 cr., Zuikutis 3.850 cr.,)
Choro 7.989 cr.
(Lankeliai 4.389 cr., Bilietai
3.600 cr.,)
Baras 13 791 cr ,
Parduoti daiktai 6 5C0 cr.
Visos paskutinės savaitės
kermošiaus pajamos 90 544
cr (devyniasdešimts tūkstan
Čių penki šimtai keturiasdešimts keturi kruzeirai).

— LIEPOS 13 dieną Vila
Anastazijoje mirė ANTANAS
KRUPELIS, kilimu anykštė
nas Velionis buvo susipratęs
lietuvis ir katalikas Paskuti
nius gyvenimo metus skau

POSTAL. 4118

— SÃO PAULO

džiai kentėjo nuo dusulio Nu
liūdime paliko žmoną, dukte
rį, sūnų, marčią, žentą ir anū
kus.

— Liepos 28 d toje pačio
je viloje staiga mirė sulau
kęs 29 metų JONAS ŽYGE
LIS. kilimu Kamajietis (Ro
kiškio apskrities)
— Liepos 23 d. išvyko į
Jungtines Amerikos Valstybes
nuolatiniam
apsigyvenimui
dailininkas St. DRAMUNTAS
su žmona.

RIO DE JANEIRO
Nuo liepos mėnesio 15 die
nos lietuvių radio valandėlė
«A voz da Litusnia> bus trans
liuojama PIRMADIENIAISnuo
20 15 vai. iki 20,45 vai., o ne
trečiadieniais, kaip iki šiol.

PAJEŠKOJIMAS
Bronius Juozapavičius, gy
venantis Kaune, paieško sa
vo brolio ir sesers: JUOZA
PA VIČ; AUS STASIO ir VERO
N1KOS JUOZAPAVIČIŪTĖS,
išvykusių Brazilijon 1925 m.
gruodžio m.
Atrodo, kad vienas ieško
mųjų kurį laiką gyveno Para
nos estade, Jaguariaira mies
te Ieškomieji, arba apie juos
žinantieji prašomi pranešti
«M L > redakcijai.

Gera kokybė, pigiau kaip kitur, greitas įteikimas,
mandagus patarnavimas tiktai

ANTANO CAVSLCUNlt)

Manufatura de «Botões Estrela»
Rua Prof. Gustavo P. de Andrade, 116, caixa pos
tal 4118 - Vila Zelina, Tel. 63-4130 São Paulo.
Čia yra didžiausias pasirinkimas, dideliais ir ma
žesniais kiekiais, įvairiausių rūšių ir spalvų guzikų ir
lietsargiams dalių.

— ELENA PETRAVlClENÉ
KULIKAUSKAITÊ mirė rug
pjūčio 2 d.. Velionė kilusi iš
Šiaulių miesto 49 m amžiaus.
Kai gyveno São Paulyje ir
aplinkybės buvo palankios vi
są laiką uoliai dalyvavo lietu
viškame veikime. Buvo šv.
Cecilijos, Liet Kat Bendruo
menės choro choristė, Liet.
Kat. Moterų Draugijos narė
ir viena draugijos São Paulyje steigėjų. Nuliūdime paliko
vyrą Viktorą, sūnus: Albiną ir
Algirdą, marčią ir kitus gimi
nes bei o žjstamus Septintos
dienos mišios bus Vila Žolinė
je 9 d rugniūčio, 7-40 vai Pe
travičių šeima kviečia gimi
nes ir pažįstamus atvykti pa
simelsti už A.A. Elenos vėlę.
- Šį šeštadienį (VIII 5) lėk
tuvu iš Congonhas aerodro
mo išskrenda ilgesnėms atos
togoms į Šiaurės Ameriką «Mū
sų Lietuvos» redaktorius ir
lietuvių parapijos klebenąs
PREL. PIJUS RAGAŽINSKAS.
Linkime gerai pasilsėti ir pa
sisvečiuoti ir vėl grįžti prie
savo darbų.
Tuo pačiu lėktuvu nuolati
niam apsigyven mui išskren
da kan JONAS KARDAUSKAS ir jo sesuo Marija Kardauskaitė. Lietuvoje kun.Kar
dauskas buvo Vilkaviškio pa
rapijos klebonu. Tremtyje ėjo
Anglų zonos dekano pareigas.
Keletą metų dirbo Čilėje ir
paskutinius šešis metus San
to Andrė Vyskupijoje. Vysku
pas jo nuoširdų darbą įverti
no ir pakėlė į kanauninkus.
Beto kan. buvo paskirtas vys
kupijos teismo oficioln.
Su kanauninko ir jo sesu
tės išvykimu mūsų kolonija
netenka dviejų susipratusių
lietuvių Linkime gerai įsikur
ti naujame krašte.
- JAUNIME NAMŲ STATY
BAI JUOZ'S IR ANELĖ BAU
ŽIAI įmokėjo pirma ratą sa
vo aukos 2000 cr., A. B. au
kojo 5 009 cr.

skanių «Churas o». Kuriuos
svečiai mėgo.
Iš chorie ų be anksčiau iš
vardytų darbu labai daug pri
sidėjo prie kermošiaus Jonas
Bagdzevičius.

— Liepos 30 dieną į Vila
Želinos parapiją atvyko dar
buotis kun 'Dr. ANTANAS MI
LIŪS, paskutinius metus Dr.
Mil us dirbo S. Andre Vysku
pijoje kartu su kan. KAR
DACJSKU.

— Rugpjūčio mėn. 1 d. mi
rė Barbora Kuosienė, 81 m.
amžiaus Velionė paliko nuliu
dime dukteris, žentus, anūkus.
Septintos dienos mišios bus
7 d. rugpjūčio, pirmadienį,
7,30 vai, Vila Zelinoje
— Moterystės luoman ruo
šiasi Petras Daujotas su Ade
liną M Ivanauskaite; Algirdas
Velepolskis su Elizia Gomes.

— Jau antra savaitė Brazi
lijoje, São Pauly ir Rio de Ja
neire. svečiuojasi Buenos Ai
res išeinančio laikraščio «Ar
gentinos Lietuvių Balsas lei
dėjas P. Ožinskis su žmona
Ona Gudliauska te Ožinskiene. Svečiai São Paulyje apsis
tojo Bumblių šeimoje. São
Paulyje ir Rio deJaneire ap
lankė pažįstamus, kurių čia
nemaža turi bei lietuviškas
įstaigas. Malonūs svečiai atei
nančią savaitę grįš į namus
— Argentinon.
— Laiškai: A. Nadolskytei;
P. Šukiui, P. Radzevičiui, A.
Lazdausku , Eug. Bacevičie
nei, M. Alaburdaitei, W. Bogar, K. Kūgi iui, K. Juzėnui,
J Kaminskui, St. Jurgelevi
čiui, J, Seliokui, P. Teresevi
čiui. St. Paunksnienei, V. Pun
dzevičiui, V. Sprindžiui Ak
Kairiui.
c==jeisb=c>

— Ona Šermukšnienė visą
kermošiaus laiką temperavo

PARDUODAMA BARAS IR KRAUTUVĖ SU
gerais įrengimais ir didele klijentūra
Kreiptis į savininką, Rua Josė dos Reis, 684,
Kampas Rua Inacio.
Y

Dr. Vytautas J. Bendzius
CIRURGIÃO DENTISTA
Pela Univ, de S. Paulo
Cirurgia, Pontes Moveis e Fixas, Dentaduras
Alta Rotação
Rua Barão de Jundiai, 166 s/4
Esu. Rua 12 de Outubro
LAPA

Horário
9 as 11,30
14,30 as 20,30 horas

Aos sabados pela manhã.

sciitóiio Contábil Vila Zelina S/C Itda.
(REGISTRADO NO C.R.C.)

RAPIDEZ — HONESTIDADE — PREÇOS MODICOS
Horário: das 8 às 19 horas
Aberturas de firmas - Encerramentos de firmas - Transferências
de firmas - Contratos na Junta Comercial - Distratos na Junta Co
mercia\ - Registros de firmas na Junta Comercial - Escritas com
contabilidade em geral - Escritas fiscais cm geral - Contratos de
locações - Cartas de fiança - Seguros de fogo - Seguros de aciden
tes - Requerimentos em geral - Defesas e recursos

PRAÇA SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 8 - SALAS 1 E2FONE 63-6005 - VILA ZELINA - SÃO PAULO

— JAV gegužės 1 d buvo
182 481.000 gyventojų (3 157 000
daugiau negu 1960 m balan
džio mėn.)

— Varžytinėse D. Britanijo
je už Gojos paveįkslą sumo
kėta 140.000 svarų.
— Švedijos min; pirmininko
Erlander žmona pasiskundė
savivaldybei, kad niekas ne
remontuoja jos buto priemies
tyje, kuriame jau nebeįmano
ma gyventi,

— Amerikiečiai areštavo
savo užsienių reikalų ministe
rijos valdininką Scarbeck ku
ris kaltinamas šnipinėjęs Len
kijai.

— Žemės drebėjimo metu
Persijoj (dviejuose kaimuose)
žuvo 51.
— Pagal NATO apsiginkla
vimo programa Vakarų Euro
pos kraštuose bus gaminama
1000 kovos lėktuvų — bombo
nėšių.
— Romos teismas subankru
tavusį pramonininką ir jo pa
samdytąjį žmonai užmušti as
menį nubaudė abu kalėti iki
gyvos galvos (norėjo gauti
draudimą, ir pram nini ko
žmona buvo pasmaugta).

— Paryžiuje pasiprašė prie
globsčio Sovietų ansamblio
šokėjas.
— Nuo rugpjūčio 12
Britanijoje Littlewood
(Liverpoolyje) perima
mans Pools (Cardiff).

d. D.
Pools
Sher

'

— Tėvo Petro DauginČio
S. J. (São Gonçalo bažnyčios)
telefonas 36-2628. Prašyti Pad
re Daugintis,
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DOVANOS Į LIETUVA
Įvairios medžiagas, batai,
megstiniai, skaros ir kt. Yra
daug pavyzdžių.
Visi muitai apmokėti.
Pristatymas garantuotas.
Kreiptis:
Magdalena Vinkšnaitienė
jua Barão de Pirai, 65
Vila Zelina — São Paulo

Lietuvi
Klausyk ir remk
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LIETUVIŠKA PROGRAMA

LIETUVIŠKŲ PAMALDŲ KA

kuri yra transliuojama kiekvieną sekmadienį,
14 vai. per RADIO NOVE DE JULHO, trumpomis 3i
metro bangomis.
Patarimus, aukas siųsti šiuo adresu. Mons. P. Ragažinskas, caixa Postai 4118. São Paulo.

LENDORIUS

SIUNTINIAI į visus Sovietų Sąjungos kraštus, po 5, 10,
15 ir 20 kilogramų, su apmokėtu muitu. Gavėjas nieko
nemoka Siunčiami taip pat maisto siuntinukai.

Muita ir persiuntimą padarome palengvintom sąlygom
Turime atstovavimui Lietuviu Bendrove Anglijoje.
Turime medžiagų pavyzdžius.
Šie siuntiniai bendrai adresatą pasiekia per 42 dienas,
teikiant gavėjas pasirašo gavimo kvitą Persiuntimas
garantuojamas šimtu procentų.
Praca da Sė, 399, 4-tas aukštas, salė 404,
Fone 33-4963 ir 36-8530

Pirmą mėnesio sekmadieni:
Parque das Nações 1® vai.
Casa Verde, 17,15 vai.
Antrą :
Bom Retire, 10 vai.
Utinga 18,00 vai.,
Trečią:'Agua Rasa 8 vai.,
Moinho Velho 11 vai..
Lapa 16 vai.,
Paskutinį:
Vila Anastacio 8,30 vai.,

— VILA ZELINOS LIETU

VIŲ KUNIGŲ telefonas 63-5975

