
fJtJT. B!3ÜC«t 
TAMTBOt

IR. 687 (35*

Jornal Lituano «NOSSA LITUANIA» 
DIRETOR RESPONSÁVEL 

DR. JOSÊ FERREIRA CARRATO

REDATOR: MONS. P. RAGAZINSKAS

SAVAITINIS LIETUVIŠKOS MINTIES 
LAIKRAŠTIS

ADRESAS:
A V. ŽELI NA, 515 - C. POSTAL 4118 

SÀO rAULO

ATSKIRO NUMERIO KAINA 15,00

SÃC PAULO — BRASIL — 1962 M. RUGSĖJO MĖN^ — SETEMBRO 15 D. XV METAI

— Komunistai keičia savo 
laikysena ūkio bendruomenės 
požiūriu. Europos ūkio ben
druomenė (bendroji rinka) ko 
munistij pasaul-ui. ypač jo 
ūkiui teikia daug baimės ir 
rūpesčio Kokią laikyseną nau 
doti ateity tos bendruomenės 
požiūriu, apie tai sprendė 
23 kraštų komunistai — ūkio 
specialistai Maskvoje įvyku
sioje slaptoje konferencijoje. 
Iš numatytų priemonių kovo
ti su vis stiprėjančiu Europos 
ūkiniu organizmu, įdomiausia 
ta, kad komunistų partijų Eu
ropoje vadovybės gavusios 
nurodymų pozityviai laikytis 
tos bendruomenės atžvilgiu 
ir siekti įsiveržti į jos vado
vaujančius organus. Kadangi 
komunistai, prisibijo vokie
čių prancūzų dominavimo Eu
ropoje, jie gavo nurodymus 
skatinti Didž. Britanijos įsi
jungimą bendron rinkon. Va
karų stebėtojai nurodo, kad 
Europos ūkio bendruomenės 
stiprėjimas komunistų blokui 
sudaro ne tik smūgį, bet ir 
nemažą grėsmę. Šiuo atveju 
primenama, kad dar neseniai 
sovietą pranašav. ūkiosuny 
kimą europiniuose ir kt. kraš 
tuose, tuo tarpu vietoje ūki
nio bankroto komunistai da
bar susidūrė su vis didėjan
čiu ūkiniu Europos pajėgu
mu. Ateityje pakėlus muitus 
iš rytų įvežamoms prekėms, 
tai sudarytų uidelius sunku
mus sovietu ūkiui. Iš čia su 
prantami Chruščiovo puoli
mai prieš tą bendruomenę ir 
komunistų rūpestis.

— Smarkiai mažėja kolcho 
zų skaičius Lenkijoje Pagal 
leidinyje «Biuletyn Statystycz 
ny> (š m liepos mėn ) pas
kelbtus duomenis, kolchozų 
skaičius Lenkijoje sparčiai 
mažėja. Kai 1960-61 m laiko
tarpy to skaičiaus mažėjimas 
siekdavo 7,5 kolchozus, tai 
per pirmuosius šių metų mė 
nesiūs kas mėnuo likviduota 
po 32 kolchozus. Nuo šių me 
tų sausio 1 d įsteig i tik ke 
turi nauji kolchozai, tuo tar
pu likvidavosi 196. Prieš 1956 
m. spalio mėn. (Gomulkos 
atėjimas valdžion) kolchozų 
skaičius Lenkijoje siekė per 
10 000, o šių metų birželio 30 
d jų buvo tik 1 692 Pagal 
lenkų spaudos balsus, pvz. 
partinį dienraštį <Trybuna Lu 
du» (rugpjūčio 27 d) kolcho
zų likvidavimas neigiamai ne 
atsiliepė žemės ūkio garny 
bai. Pvz, minėtas dienraštis 
ir Varšuvos radijas pakarto
jo, kad Lenkija kasmet ra
mina apie 13 bilijonų litrų 
pieno ir šiuo požiūriu ji yra 
penktoje vietoje pasauly (po 
Sovietų Sąjungos, JAV, Pran
cūzijos ir Fed Vokietijos).

Sviesto gamyboje Lenkija taip 
pat atsidūrusi penktoje vie
toje Jos sviestas gabenamas 
į 25 pasaulio kraštus-

— Kaune numatoma regu
liariai rengti koncertus — var
pų muziką iš istorinio muzie
jaus (buv Vytauto Didž ) bokš 
to Rugpjūčio mėn varpų mu 
zikos koncertą buvo suren
gęs komp. V, Kuprevičius su 
sūnumi.

— Vilniuje leidžiamas lie
tuvių-prancūzų kalbų žody
nas, apimąs apie 25 000 žo 
džių Žodyno autorės — S. 
Kairiūkšty.ė, ir I Karsavi 
naitė.

— Vilniaus radijas savo re
portaže rugpjūčio 20 d pas
tebėjo, kad Palangoje vasa
roja dailininkai iš įvairiausių 
Sovietijos vietų, net iš Eriva- 
nio (Armėnijos), Gruzijos ar 
Tadžikistano Tačiau daugiau 
šia pasirodo maskviškių dai
lininkų, toliau Leningradas, 
ukrainiečiai, baltarusiai ir ki 
ti Ru ams dailininkams Lie
tuvos pajūris patinkąs nes jis 
skiriasi nuo jiems geriau pa 
žįstame Juodosios jūros pajū 
rio. I igšiol dailininkai vasa 
rodavo buv Tiškevičiaus par 
ko rūmuose ir vasaros metu 
juose tilpdavo iki 80 žmonių. 
Tačiau oabar pripažįstama, 
kad tie rūmai, tai daugiau ar 
chitektūrinis pastatas ir juos 
n matoma paversti muziejų 
mi. Dailininkams vasaroti, kur 
ti, Palangoje jau išskirtas 
sklypas ir numatoma pastaty 
ti nauji sanatorinio tipo, kū
rybos namai.

— Pagal Vilniaus radiją, so 
vietinių kosmonautų skridi
mas įrodęs, kad, girdi, netie 
sa, jog religija tegalinti išau
klėti dorą ir sąžiningą žmo 
gų. Patiekiamas toks argu
mentas - esą, «kosmoso sa
kalų» biografijos rodančios 
kad juos išauklėjo pionierių, 
komjaunimo organizacijos ir 
partija Čia kyla klausimas — 
jei Glenn su r arpenteriu ne
priklausė minėtoms organiza
cijoms, kuriuo būdu jiems pa 
vykę apskrieti žemės rutulį?

— Kremlius Amerikai pa
grasino: jei ši pultų Kubą, būt 
išprovokuotas pasaulinis ka
ras, kuriame būt pavartoti 
atominiai ginklai.. Šį baugini 
mą tiek JAV,, tiek kiti Vaka 
rų politikai laiko tik propa 
gandiniu Kruščiovo gąsdini 
mu. JAV budi k.seka Kubos įvy 
kius. Reikia nesžmiršti, kad 
Amerika turi bazes (Guatana 
mo) Kub- s teritorijoje.

15 Amerikos kontinentų vale 
tybių jau pasieakė už uže. rei-

Vyriausybês ir

Brazilijos politikos nesėk
mingumo ir tuščių tarpusa
vio ginčų svarbiausia priežas 
timi yra, kad vykdomoji val
džia, prezidentas neturi atra
mos nei parlamente, nei se
nate.

Pusė bėdos dar būtų jei bū 
tų prezidencializmo valdymo 
forma. Pats prezidentas ture 
tų teisės pasirinkti sau minis 
terius ir jie prieš jį būtų at- 
sakomingi Dabargi ir čia jo 
rankos surištos. Kandidatas į 
minister us pirmininkus turi 
gauti parlamento pasitikėjimą,

Iš šios padėties prez Gou
lart pasiryžęs išeiti. Nori kuo 
skubiausiai prezidencialistinę 
valdymo sistemą grąžint1, Bet 
yra reikalingas tautos atsi- 
klausimas Taip buvo nutarta 
Janio Quadros pasitraukus iš 
prezidento pareigų, kai jas 
užėmė J. Goulart Bet tas at- 
siklausimas buvo numatytas 
tik prieš būsimus prezidento 
rinkimus. 1964 m. Taip ilgai 
prezidentas > e iori laukti. 
Atsiklau^imas, plebisc tas no
rimi: ap eiti dau? anksčiau. 
Buvo projektuojama jį spa- 
laus mėn su rinkimais sujung 
ti Bet opozicija, kuri parla
mente yra daugumoje, atme
tė, Šiuo metu vykstančiose 
derybose su parlamentu ir »e 
natų Brazil jos sostinėje, pre 
zidentas ir ministerių kabinę 
ta? reikalauja, kad autos at- 
siklausimas būtų pravestas 
sausio mėnesį, dar prieš su
sirenkant naujam parlamen 
tui Respublikos prezidentas 
norėtų naują parlamentą pas

Par Deputado Estadual

9r. Modesto Gugliemi
Cedulų, kaip reikia balsuoti 
galima gauti šiais adresais: 
Rua Manaias. 363, Praça São 
José dos Campos, 8, sala 2, 

Vila Zelina.

kalų ministerių susirinkimą pa 
sitarti Kubos reikalais.

parlamento dvikova

tatyti prieš įvykusį faktą, pre 
zideneialistinę valdymo siste 
mą, žinoma, jei daugumas 
šiai sistemai balsavimo keliu 
pritartų.

Ministeris pirmininkas Bro 
chado da Rocha grasina at
sistatydinti, jei plebiscitas 
sausio mėn. nebūtų įvykdin- 
tas Šiuo metu, rašant šią ži 
nią, vyksta politikų, partijų 
atstovų pasitarimai, diskusi
jos.

Prezidentas įvairiais būdais 
daro spaudimą j parlamentą. 
Grasina, per sindikatus, gene 
raliaiu visame krašte streiku, 
kai kurie aukšti kariškiai be
veik grasinančiais parlan en 
tui pareiškimais irgi palaiko 
prezidentą.

Kuri valdymo forma geres
nė: prezidencializmas ar par 
lamentarizmas? Daugiau de 
mokratiškumo yra parlamen- 
taristinėj sistemoj. Bet prak 
tikoj svarbu ne liek valdymo 
formos, bet koki vyrai yra pa 
statyti vyriausybės priekyje 
ir parlamente. Jei ten stovės 
sąžiningi patriotai, kurie arė 
jo į vyriausybę ne pralobti, 
bet krašto gerovei dirbti, ko 
kia bebūtų valdymo forma, 
tarp savęs ras bendrą kalbą 
ir vieną kelią į laimingesnę 
ateitį. Čia visas klausimas 
yra ka!p pastatyti pačius rink 
tinius vyrus prie valstybės 
vairo. O tai galima per rinki 
mus padaryti. Užtat kiekvie 
no balsuotojo yra didelė atsa 
komybė pasirenkant kandida 
tą ir už jj savo balsą atiduo 
dant.

— Nors Valter Moreira Sal 
les atsistatydino iš finansų 
ministério pareigų, tačiau 
šios savaitės pradžioje sku 
biai išvyko Paryžiun, kaip vy 
riausybės įgaliotini , tartis su 
atatinkamomis įstaigomis Bra 
žili jos skolų atidėjimo bei lik 
vidavimo reikalu,

— Rugpjūčio 27 d. trijuose 
Vilniaus kino teatruose pra
dėtas rodyti senesnės gamy
bos JAV filmas, dalyv. ir Rū 
tai Kilmonytei, «Septyniios 
nuotakos septyniems bro
liams». Kasdien rodoma net 
18 seansų, kai kurie jų, pvz. 
Pergalės kine pradedami 9,40 
vai. ryto ir paskutinis rodo
mas 11 vai. naktį. Iš Vilniaus 
gautomis žiniomis, JAV filmui 
vilniečiai reiškią nepaprastą 
susidomėjimą ir esą sunku 
gauti bilietus. Vilniaus «Tie
sa» (200 nr) iš anksto bandė 
šį lengvo, žaismingo turinio 
filmą nuvertinti. Girdi, anot 
partijos organo, reikia tikėtis
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MEČYS PALECKIS
Jis yra gimęs 1930 m. rugp. 

13 d. Lietuvoje ir į Braziliją 
atvykęs po paskutinio. Pašau 
linio karo 1949:m. Būdamas 
gabus ir apsukrus gayo labai 
gerą tarnybos, vietą ATMA 
Paulista firmoje. Turi pasista 
tęs gražius dviejų aukštų na 
mus Vila Elmirą. (Santo Amą 
ro). Yra vedęs, p lę Danutę 
Balvočiūtę ir su ja susilaukė 
pora gražių sveikų vaikučių. 
Neseniai kompanijos siunčia 
mas p Mečjs aplankė JAV 
ir daug kitų kraštų. Besilan
kydamas r o’iioje, matėsi su 
šv. Tėvu Joníi XXili, ‘kur& 
mielai leidosi fotografuoja
mas Iš Italijos pasiekė šv. 
Žemę, aplankė visas Kristaus 
gyvenimo ir kančios vietas, 
pa s vežė daug atmintinų bran 
gių relikvijų.

Linkime visai jo šeimynė
lei ir mielam p. Mečiui, grį
žusiam iš ilgos Kelionės dar 
gražesnio pasisekimo gyveni 
me, stiprios sveikatos ir il
giausių metų, o už «Mūsų Lie 
tuvos» šio numerio išleidimą 
širdingai dėkojame.

«M.L,» Redakcija ir 
Administracija.

kad šią amerikinę produkciją 
«su staudartiniu siužetu, šablo 
niškomis situacijomis, kur do 
minuoja pranašumo ir gru
bios jėgos kultas, na, ir idi
liškas «happy-end», tarybinis 
žiūrovas sugebės teisingai ir 
kritiškai įvertinti». Aišku, šis 
«Tiesos* įspėjimas dar labiau 
paskatins vilniečių mases sku 
bėti žiūrėti filmo, kur nerasi 
jokios, įkyrėjusios «tarybi
niams žiūrovams» tarybinės 
propagandos ar agitacijos.

KIEK MOKYKLŲ LIETUVOJ?

Rugsėjo 1 d. prasidėjus hau 
jiems mokslo metams, Lietu
voje 500 000 mokinių lanko to
kias mokyklas: 413 bendro la 
▼imo mokyklų, 880 aštuonme
čių mokyklų 2 662 pradinės ir 
46 internatus Mokytojų skai 
čius pagal Vilniaus spaudos 
ir radijo šaltinius siekia 
28 000, ' . v - . .

1



2 pusi, MUSŲ LIETUVA 1962 m. rugsėjo 15 d'

— Vokiečių spauda teigia
mai iškėlė vieše pirmaujan
čių šių dienų Amerikoje dai
lininkų — Ben Shahn — kū
rybą, pažymėdama, kad daili 
ninkas yra gimęs 1898 m. Lie 
tavoje, Kaune ir 1906 m. su 
šeima emigravęs j JAV. Ligi 
rugs. 9 d. Shahn paveikslai 
yra eksponuoti valstybinėje 
meno galerijoje Baden Baden 
mieste.

— Lietuvoje pradedama 
ruoštis kitais metais minėti 
1863 metų valstiečių sukilimo 
100 metų sukak j Lietuvos ir 
Baltarusijos Mokslų akademi
jų istorijos institutai, drauge 
su Lietuvos valstybiniu-istori 
niu muziejumi parengsią do
kumentus apie sukilimo vyk
dymą.

— Dail. K. Šimoniui suka
kus 75 m. amž. Lietuvos 
Aukšč. Tarybos įsaku «už nuo 
pelnus vystant lietuvių tary 
binį vaizduojamąjį meną» jam 
suteiktas nusipelnusio meno 
veikėjo garbės vardas.

— Rokišk.o rajono krašto
tyros muziejuje atidaryta dail. 
Česlovo Kontrimo akva elės 
kūrinių paroda Ji skirta dai
lininko 60 m. metinėms pami 
nėti Daugiausia buvo darbų, 
vaizduojančių Nemuno kran
tus, Lietuvos ežerų vaizdus, 
pajūrį ir kitas vietoves. Paro 
dos lankytojus dar patraukė 
darbai iš ciklo «Žemaičių pa 
proeiai 19 amž. pradžioje».

— Vilniaus dailės muzieju
je atidaryta sovietinių daili
ninkų kūrinių paroda. Ji u- 
komplektuota iš darbų, kurie 
buvo parodyti 1961 m. dailės 
parodoje Maskvoje, surengto
je partijos suvažiavimo «gar
bei» Prieš atvežant į Vilnių, 
parodos kūriniai buvo rodomi 
Leningrade, Taline ir Rygoje. 
Anot kultūrs ministro J. Ba
naičio, parodos surengimas 
Vilniuje buvęs «reikšmingu 
įvykiu» Lietuvos kultūros gy
venime.

— Pusė mil. maldininkų 
Čenstochave Rugpjūčio 26 d.

Čtnstochave, Lenkijoje, buvo 
susirinkę per pusė milijono 
maldininkų, jų tarpe daug 
jaunimo. Tai buvęs gausin
giausias katalikų visuomenės 
susibūrimas Lenkijoje po 1956 
m. Nepaisant pastaruoju metu 
kiek įtemptos padėties tarp 
bažnyčios ir vyriausybės Len 
kijoje kardinolas Višinskis 
savo pamoksle kiek švelniau 
kritikavęs valdžios žygius ko 
vojant su katalikų bažnyčia 
Lenkijoje.

— Apsunkina keliones į už
sienį Rytų Vokietijos gyven
tojams dar labiau apsunkin
tos galimybės išvykti į kitus 
rytų bloko kraštus. Rytinės 
Vokietijos piliečiams, vyks
tant į Sovietų S-gą ir Čekos
lovakiją tebus galima aplan
kyti tik pirmojo laipsnio gi
mines. Panašūs suvaržymai 
keliaujant ir į kitus sateliti
nius kraštus. Daugiau nebus 
galima R. Vokietijos turistams 
lankyti šių kraštų: Albanijos, 
Austrijoj', Egipto, Indijos, Ju
gos avi jos Raud Kinijos, Šuo 
mijos ir Švedijos. Ligi 1961 
m rudens turistų kelionės į 
minėtus kraštus uar buvo ga
limos.

- Vis bėga iš savo tėvy
nių j Vakarus. Danų laivas 
«Gedser Reeb Baltijos jūroj 
išgelbėjo 20 mėtį jaunuolį, ku 
ris valtimi pabėgo iš Rytų 
\ okietijos. Pabėgėlis buvo 
tiek nusilpęs, kad būtų ilgiau 
ant vandens neišsilaikęs.

- Suomija protestuoja prieš 
rytinių vokiečių propagandą. 
Rugpjūčio 29 d. Stokholme 
atidarytoje Šv. Er ko mugėje 
Suomijos pavilijonui atsidū
rus ties Rytų \ ohietijos išdir 
biniais, Suomija pasijuto įžeis 
ta pasiuntė proustą mugės 
vadovybei. Suomijos prez. 
Kekkouen paveikslas mugėje 
parodytas ties F Castro nuo 
trauka ir šalia padėtas para 
šas: «Niekuomet daugiau ne 
bus agresyvių karų vokiečių 
žemėje». Suomiai nurodė, kad 
n ūgė nieko bendro neturinti 
su politika ir suomių prezi 
dentą nedera panaudoti pro

Klema ūsas Jūra

Mano kraštui
Šalie dainų, svajonių, godų, 
Smūtkelių, kryžių pakelėm liūdinčių... 
Tyliais pavasariais baluojančių sodų, 
Su nemunėliais ašarų nedžiūstančių...

Taurių sūnų — gyvybę, kraują tau aukojančių, 
Už tavo šviesią dieną besiveržiančių mirtin... 
Pikčiausių posūnių — tavęs išsižadėjusių. 
Ir — tebekiystančių klaikiojon pražūtim..

Tu vėl nualinta laukinių priešo ordų, 
Sibiro tundras laistanti savo vaikų krauju... 
Ir vėl apkurtinta nuo melo ir sielvarto akoidų. 
Bet nenustojanti tikėt gyvenimu naujul

Tu mums miela, brangi pavasarių žydėjime, 
Baltųjų sodų kvapo svaiguly. —
Miela skambioj dainoj ir klaikiame tylėjime 
Ir neatspėjamos, klaikios trem ies kely. —

pagandos tikslams.

— Kiek gyventojų Sovieti- 
joje? Sovietų Sąjungos cen
trinės statistikos įstaigos duo 
menimis, birželio 30 d Sovie 
tijos gyventojų skaičius siekė 
221 465 000, Palyginus su per 
nai metų duom himis tuo pa 
čiu metu, SSSR gyventojų 
skaičius paaugo 1,72 mil. 
žmonių

Šių metų pirmojo pusme
čių pramonės gamyba, lygi 
nant su tuo pačiu pusmečiu 
1961 m., padidėjusi 10%. Pus 
metinis gamybos planas įvyk 
dytas 103%. Tačiau planas, 
kaip paskelbta, neišpildytas 
visos eilės produktu gamybo 
je, kaip antai: mėsos, sviesto 
ir pieno, o taip pat turbinų 
bei turbinų generatorių, che 
minės ir metalurginės pramo 
nės detalių, traktorių dalinai 
lengvųjų mašinų, baldų ir 
taip toliau.

Mėsos tarnyba sovchozuo- 
se pakilusi 12%. nors buvo 
numatyta 33%, sviesto — 7%

Mokslo Metu Pradžia ir

Partijos Rūpesčiai

Mokslo metų eigoje mažėjąs 
moksleivių skaičius Lietuvos 

mokyklose

Rugsėjo 1 d. prasidėjus nau 
jiesiems mokslo metams Lie
tuvoje, komunistų partija, 
praktiškai vadovaujanti jauni 
mo auklėjimo darbui visoje 
Sovietijoje, nubrėžė ir Lietu
vos mokykloms statomus už
davinius Lietuvos kp ck kul 
tūros, mokslo ir mokyklų sky 
riui vadovaująs J. Grigonis 
•Tiesoje» (195 nr.) paskelbta
me straipsnyje nurodė, kad 
partija mokyklai skirianti ypa 
tingą dėmesį, nes tai moky 
klai priklausąs didelis užda
vinys - formuoti naująjį žmo 
gų (tai naujasis būsimos ko- 

ir pieno — 6%. Per pusmetį 
pastatyta pusė milijono nau
jų butų.

munistinės visuomenės žmo 
gus — E)

Lietuvos mokyklos patvar
komos pagal chruščiovinį įs
tatymą «Dėl mokyklos ryšio 
su gyvenimu stiprinimu ir dėl 
tolesnio liaudies švietimo sis
temos vystymo Lietuvos TSR». 
Perėjimas į aštuonmetes mo
kyklas neina tokia sparta, 
kaip nustatyta J. Grigonis 
pripažino, kad praėjusiai mo
kslo metais 459 septynmetės 
mokyklos buvusios reorgani 
zuotos į aštuonmetes, šiais 
metais jau tikimasi galutinai 
pereiti prie visuotinio privalo 
mo aštuonmečio mokymo. 
Esą, rugsėjo 1 d. dar 474 sep 
tyumetėse mokyklose atidaro 
mos aštuntos klasės, tad, jau 
esąs baigiamas septynmečių 
mokyklų pertvarkymas

J. Grigonis kaip ir švieti
mo ministras M. Gedvilas, nu 
siskundė lėtais Lietuvos mo
kyklų bei naujų priestatų >ta 
tybos tempais. J. Grigonis 
kalba apie «grandiozinius, nie 
kuomet dar nebuvusius staty 
bos tempus», pastebėjęs, kad 
be naujų mokyklų statybos 
užsimojimo, statomi dar ir 
priestatai maždaug 1.000 nau 
jų klasių, Tačiau «grandiozi
niai tempai» eina vėjais, tai 
patvirtina ir J. Gnigonis

Kitas uždavinys, kuriuo su
sirūpinusi partija, tai nuolati
nė nesėkmė pilnutinai įgyven 
dioti visuotinio privalomojo 
mokslo įstatymą, kitais žo
džiais, ką daryt’, kai ne visi 
vaikai mokosi ir jų dalis pa 
lieka mokyklas. Grigonis kri
tikavo už tai, kad pradinėse 
klasėse antriems metams lie
ka labai daug vaikų (pavyz 
džiui, trečioje klasėje kursui 
pakartoti buvo palikta 10,4 
procento moksleivių). Jo žo 
džiais, pernai darbo ir kaimo 
jaunimo mokyklose mokslei
vių skaičius buvo vasiekęs 
daugiau kaip 40 000, tačiau 
mokslo metų eigoje šis skai
čius gerokai sumažėjęs Ko
dėl? Grigonio atsakymas trum 
pas — dėl įvairių priežasčių.

(pabaiga 3 pusi)

Lietuvos įjungimas i SSSR - Maskvos Diktatas
D i. A GARMUS 

Buv. Liaudies Seimo nar\s

(tąsa)

Vyraujantis elementas ten 
buvo svetimtautiškas, kuris, 
susilaukęs bolševikų, tikrai 
džiūgavo. Visas tas demons
tracijas organizavo, kalbas ir 
rezoliucijas joms ruošė komu 
nistų partijos vadovybė pagal 
iš Maskvos bei tiesiog iš N. 
G. Pozdniakovo ir G. Deka
nozovui gautas direktyvas. Be 
komunistų partijos žinios ne
buvo pasakyta nė viena kal
ba, nęiškabintas nė vienas 
plakatas, nepaleistas nė vie. 
nas šūkis;

Taip galvotrūkčiais įvy
kiams ^vienam paskui kitą su 
nepaprastu skubėjimu ir įpras 
tu bolševikiniu chaotiškumu 
bevykstant ir LKP (b) pas
kelbus savo dešimtį reikalą- 

vimų, 1940 m. liepos 5 d., t.y. 
20 dieną po bolševikų invazi 
jos, buvo paskelbti vadinamo 
Liaudies Seimo rinkimai Jiems 
pasirengti tebuvo tik 9 die 
nos, nes patys rinkimai turė
jo įvykti liepos 14 d. Aišku, 
kad bet kuriems tikriems rin
kimams pasirengti per tokį 
trumpą laiką neįmanoma, bet 
bolševikams tokie rinkimai 
įvykdyti — vieni niekai. Juk 
pas juos viskas daroma pagal 
komandą ir jau iš ankto žino 
ma, kas bus išrinktas Tai iš 
tikrųjų tik šlyKšti rinkimų pa 
rodija. Per juos visuomenei 
neduodama jokios teisės, jo
kios iniciatyvos. Kandidatus 
parenka pati komunistų par 
t ja ir jų skaičius esti lygiai 
toks, nė vienu ne daugiau ir 
nė vienu ne mažiau, kiek 

reikia išrinkti atstovų 7a: bu 
vo pirmieji pas mus tarybi
niai rinkimai ir todėl daugu
mui iš pradžių vis dar nebu
vo aišku, kaip jie praktiškai 
bus įyykdvti: kas parinks kan 
didatus, kas ir kokie tie kan
didatai bus ir 1.1. Tačiau grei 
tai ir šie klausimai paaiškė
jo Per vieną naktį staiga iš 
kažkur atsirado kažkokia «Lie 
tuvos Darbo' Sąjunga», kuri 
vienintelė turėjo teisę statyti 
kandidatus. Kas tą «Lietuvos 
Darbo Sąjungą» sudarė, kada 
ji įsisteigė, kokie jos veikimo 
tikslai — apie tai Lietuvos vi 
suomenė visai nieko nežino
jo. Nieko, visiškai nieko, apie 
tai jai nebuvo pranešta. Pra
ėjo rinkimai ir toji «Lietuvos 
Darbo Sąjunga» lygiai taip 
pat tyliai išnyko, kaip ir atsi 
radusi buvo, netrukus ji visai 
buvo užmiršta; niekas jos dau 
giau nebeminėjo, ir jos var 
das niekur nebefigūravo Šita 
fiktyvi vienos savaitės laiko 

tarpiui paskelbtoji sąjunga 
taip pat labai šlykštus ir bol 
ševikų taktikai charakterin
gas triukas. Mat, dar neno
rėdami atvirai parodyti savo 
veido, nors komunistų partija 
buvo legalizuota jau birželio 
25 d., Lietuvos ko nunistai 
stengėsi pasislėp i už skrais
tės šios fiktyvios, nekaltu 
vardu pavadintos sąjungos.

Ir štai vieną dieną iš ryto, 
perskaitęs laikraštį «Lietuvos 
Aidą», sužinojau, kad toji stai
ga išdygusi «Lietuvos Darbo 
Sąjunga» mane išstačiusi kan 
didatni j Liaudies Seimą, nors 
apie tai manęs visai niekas 
nesiteiravo ir mano sutikimo 
ar nesutikimo neklausė La
bai nustebai ir pasipiktinau. 
Ėmiau galvoti ir ieškoti prie 
žasčių, kodėl gi jie mane pa
sirinko tokiam nedėkingam 
uždavinui, tokioms nemalo
nioms pareigoms Juk aš nie 
kuomet nesu buvęs komunis
tas, nieku nesu jiems pasitar 

navęs, kodėl man jie reiškia 
tokį «pasi ikėjimą» ir sutei
kia tokią «ganę».

Tiesa, per 1905 m revoliu
ciją aš buvau aktyvus jos da 
lyvis, už tai teko tuomet sė
dėti kalėjime ir ilgą laiką gy 
venti emigracijoje Tuomet 
lietuvių reikalus Rusijos carl 
nė valdžia visai buvo pamy 
nusi po kojomis, net ištisus 
40 metų neduodama mums 
spaudos. Taigi, tai buvc dide 
lis skirtumas tarp to tautiš 
kai socialinio 1905 m judėji
mo Lietuvoje ir 1917 m. bol
ševikų revoliucijos Rusijoje 
ir vėlesnių komunistų brūzdė 
jimų kituose kraštuose. Jų 
tikslas buvo diametrališkai 
priešingas anuometiniams mū 
sų tikslams.

Po 1905 m ilgą laiką gyve 
nau užsienyje. Vokietijoje, 
talijoje ir Šveicarijoje, ten 
baigiau aukštąjį mokslą ir pa 
sinėriau į mokslinį darbą, Po 
litika per daug nesidomėjai*
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Bažnyčia Globoja Tautas
Šiemet sukako lygiai 10 

metų, kai popiežius Pijus XII 
išleido «Exul Família» konsti 
tuciją. Jos dėka įvairių tautų 
emigrantai ir tremtiniai £avo 
vietiniams vyskupams prita 
riant lygias teises kurti savą 
sias tautines .parapijas ir ture 
ti savo tautos kapelionus

Toms sukaktuvėms paminė 
ti rugpiučio pradžioj Romoje 
buvo sušauktas ypatingas vi
sų tautybių Kongresas, j ku 
rj suvažiavo tūkstančiai dele 
gatų iš įvairių rasių ir tautų 
pajsid-žiaugti Katalikų Bažny 
čios motiniška globa savais 
tikinčiaisiais, kurie išblašky
ti po įvairius pasaulio kraš
tus.

Paaiškėjo, kad labiausiai 
«Exul Familia- yra vykdoma 
net iki smulkmenų Kanadoje 
Ontarijos provincijos pietva
kariuose, kur Londono mies
te yra labai priel inkus ir di
delių gabumų vyskupas Jonas 
C. Cody. Jis visų tautybių ka 
talikų yra tikras globėjas ir 
tėvas.

11 tautinių parapijų tas vys

PREZIDENTAS KENNEDY
L NKO BAŽNYČIĄ

Middleburgo katalikų baž
nyčia dažnai susilaukia JAV 
prezidentą Jam specialių mi 
šių nėra Jis eina kartu su 
visais tikinčiaisiais. Yra duo 
tos instrukcijo-, kad nelauk
tų klebonas, jeigu preziden
tas kiek suvėluotų. Pamaldų 
metu jokių ceremonijų kad 
nebūtų Jis su visais įeina ir 
po pamaldų išeina iš bažny
čios. Spaudos skyriaus vedė 
jas prašė klebono, kad jis lai 
ke pamokslo nieko neminėtų 
apie prezidentą ir neprimin 
tų jo buvimą pamaldose. Pa 
mokslų temos apie tos die 
nos evangeliją.

kūpąs įsteigė per paskutiniuo 
sius 12 metų, kai valdo šią 
vyskupiją. Net smulkesnėms 
tautinėms grupėms jis pakvie 
tė jų kalbas mokančius kuni 
gus .4 į

Šių metų pradžioje vysk. 
Cody sušaukė tautinių para
pijų kunigus konferencijai į 
Chathamą. Čia jis iškėlė min 
tį, kad kiekviena tautinė gru 
pė suruoštų savo tautines 
šventes ir jis prižadėjo į kiek 
vieną tokią šventę atsilanky
ti, kad tinkamai paminėjus 10- 
ties metų jubiliejų «Exul Fa
milia» Šis vyskupas su pasi
gėrėjimu savo vyskupiją pa 
vadino «Exul Familia» vys
kupija

1959 m gruodžio 9 d. kun 
J. Gutausku* prašant dar įsis
teigė viena tautinė‘lietuviška 
parapija šv Kazimitero vardu 
Delbi, Ont mieste. Tai penk 
toji lietuviška parapija, įsteig 
ta po antrojo Pasaulinio karo 
neskaitant anksčiau buvusių 
jų Šv. Kazimiero Montrealyj 
ir šv. Jono Toronte

(pabaiga iš 2 pusi)

Tad partijos pareigūnai ragi 
narni sukrusti ir I gi rugsėjo 
pirmosios šį klausimą apsvars 
tyti

Kitas klausimas, kuriam par 
t-ija skilia didelę reikšmę, tai 
vad. gamybinis mokymas ben 
dro lavinimo mokyklose Per 
nai gamybinėse klasėse mo
kėki apie 20 000 moksleivių, 
o šiais metais tą skaičių ūki 
masi pakelti ligi 37 000 Ga
mybinėmis bus visos klasės 
nuo devintosios Dabar siekia 
ma, kad kiekvienoje gamybi
nėje klasėje visi mokiniai 
gerai įvaldytų mokslo pagrin 
dus ir per trejus metus įsigy 
tų specialybę.

Lietuvos partiniai ir vai-

J. Augustaitytė-Vaičiunienė

Melsvas žiedelis
Man nereikia nei kalno, nei kelio,
Nei žydinčio sodo gėlės.
Aš turiu dar maldaknygėj melsvą žiedelį 
Iš Šešupės lankų pradalgės.

Teeina pro šalį pavasaris jaunas
Pro arkas vainikų žalių, —
Tegu jų pastogėj lizdus paukščiai kraunas — 
Pakelti pavasario jau negaliu.

Man krišpolas dūžta po kajų
Ir sprūsta iš rankų aušrinė skaisti.
Kaip kregždė šioj pakriū ėj žiemoju...
Nedalia vakarot, nėr ko kelti anksti.

Ir žmonės jau viską išsakė;
Gali tik su vėjais pasikalbėt, — 
Kur gedulo dega rarotinė žvakė .. 
Daugiau nebėra kur skubėt.

džios žmonės jau ne pirmą 
kartą nusiskundžia įvairiomis 
kliūtimis moksleivius siun
čiant padirbėti į jvairiàs ga
myklas O oriartėjus naujie 
siems mokslo metams, rugpiū 
čio mėn pabaigoje buvo su 
kviesti miestų bei rajonu ak 
tyvo pasitarimai visuotinio 
mokymo ir dirbančio jaunimo 
mokymo klausimu Partijos 
sekretoriai tuose pasitarimuo 
se vėl ėjo varovų pareigas, 
kritikavo įvairias organizaci 
jas. kurios nesirūpinančios 
vaikų, dirbančio jaunimo mo 
kymusi Kiek tie klausimai 
kelia rūpesčio gali pal ūdyti 
ir tai, kad tuose pasitarimuo 
se turėjo dalyvauti ne tik par 
tijos ir komjaunimo sekreto 
riai, mokytojai, vykd. komite 
tų pirmininkai, bet ir .. namų 
valdytojai. /

NUOSTABI OPERACIJA

Šiaurės Amerikoje Bostono 
mieste įvyko nelaimė. \ le

nam berniukui prekinis trau 
kinys visiškai nuplovė deši
nę ranką. Nuvežtas berniukas 
į ligoninę atgijęs iš apmarini 
mo, pajuto vėl turįs dešinę 
ranką. Darbavosi apie 50 gy
dytojų ir daug slaugių, Gydy 
t jai sujungė arterijas ir gys 
las. o kaulą su plieno adato
mis sujungė su rankos kaulu 
ir kraujas vėl pradėjo cirku 
liuoti bei gaivinti nupjautą 
ranką Bet vis tik berniukas 
dar negali valdyti rankos, nes 
neveikia nervai. Gydytojai ti 
kiši, kad jiems pavyks ranką 
grąžinti j normalų stovį maž 
daug vienerių metų laikotar
pyje.

VIENUOLĖ PADEDA 
DARBININKAMS

JAV Oregono valstijoj se
suo vienuolė vardu Miriam 
Teresė yra Ma ylhurst univer 
siteto profesorė. Ji paruošė 
įstatymų projektą teisingos 
niam darbininkų atlyginimui.

Tas projektas valdžios buvo 
priimtas ir patvirtintas.

POPIEŽIUS <IR VAIKAI

Didžiausia pasaulyje vaikų 
stovykla, tai yra popiežiaus, 
nes joje atostogauja milijo
nas vaikų, o vadovų, gydyto- 
jų, kunigų, seselių vienuolių 
ir kitų tarnautojų štabas susi 
deda iš dvylikos tūkstančių 
narių, kurie prižiūri ir aptar
nauja vaikus. Kodėl Bažny
čios priešai šitų dalykų ne
pastebi? .

VĖL DVI VALSTYBĖS
NEPRIKLAUSOMOS

zt i ■*-. ’V •*-. ' 1
Dvi katalikiškos Afrikos 

valstybės Burundi ir Ruanda 
gavo nepriklausomybę, bet bi 
jomasi neramumų, panašių 
Kongui. Vyskup i gelbsti nuo 
bado, o europiečiai apleido, 
išvažiuodami į kitus kraštus.

M1SIJC NIFRIl S J FRI Žl-
KAS LANKO ŠEIMAS

Jau trečia savaitė kaip T. 
Jonas Bružikas, S. J. lanko lie 
tuviškas šeimas, šventinda
mas namus, palikdamas kūčių 
paplotkėlį, užrašydamas arba 
atnaujindamas lietuvišką lai
kraštį ir ragindamas iankyti 
lietuviškas pamaldas. Jis su
rado nemažą skaičių ligonių, 
senelių, invalidų, kurie rei
kalingi visokiariopos pagal
bos, ypač piniginės. Kas no
rėtų sušelpti savo brolius 
tautiečius, malonėkite įteikti 
auką misijonieriui.

Jis šią savaitę baigs lanky
ti Santo Andrė apylinkių lie 
tuvius.

ewn«KK<tnnKnKMn»nKKKnnKKKKa

- NEUŽMIRŠKITE SAVO 
LIETUVIŠKOS PAREIGOS, PA 
REMKITE JAUNIMO NAMŲ 
STATYBĄ.

ir jokiai politinei partijai ne 
priklausiau Toks pat likau 
ir po 1920 m., kai grįžau Lie 
tuvon Dirbau gydytojo ir sa
vivaldybininko, Kauno miesto 
tarybos nario, darbą. Be to, 
kaip gydytojas, buvau gana 
populiarus neturtingųjų gy
ventojų sluoksniuose, kurių 
ne vieną gydžiau nemoka
mai. Taip pat į jokią nešva 
rią aferą nebuvau įkišęs na
gų. Matyt, tie dalykai; nema
žas mano populiarumas dar 
bininkų sluoksniuose, nedaly 
vavimas jokioje partijoje, tur 
tų neturėjimas ir padoraus 
žmogaus vardas bei seno sa
vivaldybininko stažas ir pa
darė mane laikinu Kauno 
miesto burmistru, o kiek vė
liau — ir kandidatu į Liau
dies Seimą. Ši «garbė» ma 
nęs iš tikrųjų nė kiek nedžiu 
gino, nes jau iš dalies buvo 
nujausti, kad iš tokio bolše
vikinio seimo nieko gero ne
galime tikėtis, kad jis grei
čiausiai tebus tik dekoracija 
ir platafsrma komunistų par

tijai ir Maskvai įvykdyti savo 
plaųus. Tačiau vis dėlto susi 
laukti to, ko paskui susilau
kėme, tuomet dar nesitikė
jau

Tuojau nuskubėjau pas vie
ną žymų partietį, kurį, prieš 
keletą metų begydydamas, bu 
vau pažinęs, lyg nujausda
mas, kad tai jo pastangomis 
mane įtraukė į tą nelemtąjį 
kandidatų sąrašą. Aš pareiš
kiau jam savo nusistebėjimą, 
kad be mano sutikimo ir ži
nios tokie dalykai daromi, ir 
pareikalavau, kad mane iš są 
rašų išbrauktų Į tai jis trum 
pai atsakė;

— Mes padoresnių žmonių 
nerandame Tamsta dėl ben 
dro labo turi būti seimo na
riu. Atsiminkite, kad Sovietų 
Sąjungoje nuo tokių pareigų 
niekas neturi teisės atsisaky
ti Tai yra garbės ir pareigos 
dalykas ir ten kiekvienas ne 
paprastai džiaugiasi, jeigu jis 
išstatomas kandidatu į kurią 
nors tarybą. Niekas tamstos 

dabar jau nebegali išbraukti, 
nes sąrašai jau paskelbti.

Dar ilgokai tu juo pasigin
čijęs ir paprotestavęs, vis tiek 
nieko nelaimėjęs, turėjau išei 
ti. Po to pradėjau klausinėti 
pažįstamųjų ir draugų nuomo 
nės apie visą tą reikalą Dau 
gumas jų patarė nusiraminti 
ir į tą seimą eiti. Keletas ge 
rų bičiulių man tuo reikalu 
pareiškė:

— Gal būt, dar galėsi ką 
nors paveikti tame seime Te 
gul renka. Ar gi bus geriau, 
Jei į jį pateks vien tik Lietu
vai nepageidaujamas elemen 
tas — komunistai?

Taigi, turėjau sutikti su min 
tirai, kad aš būsiu seimo ats 
tovas, nors visa to rinkim.nė 
savaitė ir visas vėlesnis da
lyvavimas tokio seimo posė
džiuose. kai ten reikėjo kas
ti patiems sau duobę, buvo 
viena kančia. O kai rinkimi
nėje kompanijoje mūsų, kan
didatų, atvaizdus pradėjo vi 
sur kabinti ant sienų ir stul

pų, kai visuomenei mus pra
dėjo va zduoti, kaip «ypatin
gai liaudžiai nusipelnusius 
žmones», ištikimus darbo kla 
sės reikalų gynėjus» tiesiog 
labai biauru buvo.

Nors dėl to labai biauri bu 
vo savijauta ir nuotaika, bet 
vis dėlto dar buvo truputėlis 
vilties, kad, jeigu seime ir 
nepavyks ko nors pravesti, 
gal ben pasiseks ką nors 
Lietuvai žalingo sukliudyti. 
Mums ypač rūpėjo sužinoti 
galutinę Maskvos nuomonę, 
ko ji iš mūsų norės. Bet tuo 
metu Sovietų pasiuntinybėje 
Kaune sėdėjęs Lietuvos duob 
kasys G Dekanozovas apie 
tai nesileido į kalbas.

Visa Lietuvos teritorija bu 
vo suskirstyta į VIII rink mi 
nes apygardas; Kauno, Aly
taus, Marijampolės, Ukmer 
gės, Panevėžio, Šiaulių, Tel 
šių ir Vilniaus. Pagal gyvento 
jų skaičių, visoje Lietuvoje 
turėjo būti išrinkti 79 Liau
dies Seimo atstovai. Lygiai 

tokį p sikaičių fiktyvioji <L. e 
tuvos Darbo Sąjunga» ir iš 
statė Kiekvienos apygardos 
kan nda us rūpestingai parin 
ko komunistu partija Nė kiek 
nebuvo atsižvelgta, ar kas 
tuos kandidatus toje apygar 
doje, kurioje bus renkami, pa 
žįsta ar žino, kokie jie žmo 
nės ar ne. '-vz., kandidatai, 
gyveną Kaune, buvo išstatyti 
daugelyje provincijos rinki
minių apygardų. Renkamųjų 
amžius, tautybė, išsimokslini 
mas labai skyrėsi. Daugumą 
vis dėlto sudarė valstiečiai, 
kumečiai ir darbininkai, ne
maža buvo ir inteligentų, ku 
rtų didelė dalis buvo išstaty, 
ta lygiai tokiu pat būdu, kaip 
ir mano kandidatūra, be pa 
ties renkamojo žinios. Šalia 
23 metų kareivių buvo ir 60 
metų senių, šalia mažamoks
lio, vos pasirašyti tesugeban
čio kumečio ar darbininko — 
keliolika žmonių su aukštuo 
ju mokslu. Charakteringa, kad 
žydų kandidatų į seimą maža 
tebuvo, vos keturi iš 79, be 
to, buvo penki lenkai, du ru 
sai, vienas latvis. (B. D.)
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MIELI ATEITININKAI,

Maironio/metai mums primena didžiojo mūsų poeto 
žodžius pasakytus vienos ateitininkų šventės metu: 
«Ateitininkai turi būti ne vien ateities, bei ir dabar
ties žmonėmis — eiti j gyvenimą ir jam vadovaut ». 
Šiais žodžiais Maironis kreipė dėmesį dabarčiai tuo 
metu, kai visa lietuvių tauta minėjo Vytauto Didžiojo 
politinės galybės laikus, o ateitininkai ragino daugiau 
susirūpinti Lietuvos ateitimi — jos dvasine galybe. 
Mūsų dainius ėjo su gyvenamu laiku.

Ma'ronio pavyzdžiu Ateitininkų Federacijos naujoji 
valdyba taip pat nori visų ateitininkų dėmesį kreipti 
dabarčiai. Dabartis yra žymiai pasikeitusi ir dėl to 
dar labiau reikalinga aštraus žvilgio ir ryžtingo veiks
mo. Pro mūsų akis ir rankas neturi praslysti darbai, 
nuo kurių priklauso rytojaus diena Ateitį lain i tas, 
kas užvaldo dabartį.

Ateitininkai — ateities žmonis esame savo prin
cipais. Jie yra atremti į amžinas, nekintamas liesas. 
Kas yra amžina, visą laiką susiję su ateitimi, nors 
ir kažin kiek laiko pratekėtų Taė.au la'kas kaitalio
ja priemones ir būdus principam vykdyti Tuo tūou 
iškyla vis nauji uždaviniai, kuriios teit-ii ga vadinti 
principų šauksmu dabartyje Tam balsui reikia atsi
liepti visa savo būtimi ir veiksena — eiti į gyvenimą 
ir jam vadovauti

DABARTIS mus stato prieš dvi degančias proble
mas. Viena yra komunistinio šėlsmo, antroji — lietu
vių tautos egzistencijos Abi jos susin ezga: ateistinis 
komunizmas yra drauge ir mūsų tautos žudytojas. 
Šiandien kova su ateizmu yra mums ne tiktai kova 
už krikščioniškus gyvenimo princi us, bet ir kova už 
savo tautos gyvybę.

Dabarties ateizmas nebėra tik deologija. Yra taip 
pat fizinė jėga. Joe ramsčiu ir varikliu pasidaręs ru
siškasis bolševizmas grūmoja pasauliui didelės vals
tybės galia. Pastangos jai atsis; irti yra taip pat at
remtos daugiau į politinę ir karinę jėgą, negu į krikš 
čionišką pasaulėžiūrą. Abejose pusėse, nors jas dalo 
geležinė kovos siena, yra bendrų susilietimo taškų. 
Mūsų ideologas St. Šalkauskis taip apibūdino, kaip 
•dechristianizacijos linkmę, paimtą tiek buržuazinio,

Maironis - Jonas Mačiulis

ATEITININKŲ KALEN
DORIUS

RUGSĖJO 15 (ŠEŠTADIENIS)
18 vai. Tautinių šokių re

peticija.

RUGSĖJO 16 (SEKMADIENIS)
9 vai. Šv. Mišios,
10 vai. Mėnesinis susirin

kimas,
17,30 vai. Jaunimo Mišios 

(Missa da Juventude)

RUGSĖJO 23 (SEKMADIENIS)
9 vai Šv. Mišios,
10 vai Choro repeticija,
11 vai. Lietuvių Kalbos pa

moka
15 vai. Žibučių popietis (Vi 

la Belos mokykloje:

RUGSĖJO 29 (ŠEšTaDIENIS)

19. va', Šv. Juozapo Moky
kloje adv. Vim<- ūbel.o pas 
kaita apie politinę Brazilijos 
struktūrą r diskusijos

RUGSĖJO 30\SEKMADIENIS)
9 vai šv Misk»8.
10 vai. Choro repeticija,
11 vai Liet Kalbos pa

moka.

tiek ir proletarinio pasaulio » f p būd nin ai buvo tai
kyti dabar mūsų vadinamam ir ląhvajan ir prievar
tiniam pasauliui.

Bolševikiniame pasaulyje Dievas rėkliai puolamas, 
laisvajame tyliai ignoruojamas. Abiem atvejais ti
kėjimas stumiamas iš gyvenimo Stumiamas net ir ta
da, kai laikomas grynai asmenišku reikalu Jei tai 
asmeniškas, tai nuo žmogiškojo gyvenimo neatsieja
mas. Žmogus visur reiškiasi kaip asmuo — priva
čiam ir viešam gyvenime: visuomenėje, tautoje, vals 
tybėje Viešąjį gyvenimą nureliginant. žmonės nuas- 
menL ami lai ateistinės gyvenimo sampratos pasek
mė Tai didžioji mūsų laikų nelaimė (Pijus XII).

■ lokiu metu Kilnusis mūsų tikslai dsa atnau
jinu Kristuje, kaip rašė St. Šalkauskis, — yra gelbė
jimo šūkis». Gelbėjimas gyvenimo pagrindo ir pras

mės. Gelbėjimas žmogaus Ir 
jo tautos. Dabar reikia dar 
labiau pabrėžti šį gelbėjim© 
si šūkį, kuriuo šv. Pijus X 
šaukėsi pasaulio dėmesio, 
kai pirmąjį kartą pasigirdo 
bolševizmo vardas (1903). Atei 
tininkai tada buvo tarp pirmų 
jų rezistentų ir kovotojų s i 
bolševizmu Ir «šiandien pa
saulis neturi labiau pašaukto 
žmogaus rasti išeitį iš komu
nizmo, kaip ateitininką» (V. 
Bagdanavičius, MIC).

(B-D)

Pavasaris Lietuvei
Pr. Alšėnas

(pabaiga)

O žinot, vaikučiai, kam gan 
drui toks ilgas raudonas sna
pas — varlėms, gyvatėms ir 
įvairiems šliužams ryti, ku
riais jis maitinasi, o kojos — 
braidyti, po balas, varlių be- 
jieškan*.

Yra ir apie garnį - gandrą 
lietuviškų dainelių, dainuoja
mų ir žaidimin’uose rateliuo
se naudojamų. Štai viena iš 
ratelinių Rainelių:

«Garnys, garnys - tur il- 
[gas kojas, 

Garnys, garnys — tur ilgas 
[kojas...

Bėgčiau, bėgčiau, kad ga
gėčiau,

Tokias kojas, kad turėčiau, 
[kaip garnys ..

Ir toliau, ypač vaikai, Lie
tuvoj —- mėgdavo dainuoti:

«Garnys, garnys - tur ilgą 
snapą (du kartu kartojant) 
O dar toliau — «Ryčiau var
les, kad galėčiau, tokį snapą, 
kad turėčiau, kaip garnys .

Žinoma, nei jie rytų tų var 
lių, nei ką, bet vaikams tik 
tyčia taip norėdavosi apie 
gandrą prabilti...

Gandrus Lietuvoje visi la 
bai mylėjo. Ūkininkai į me
džius arba ant klojimų stogų 
(klojimai yra tokie dideli pas 
tatai, j kuriuos ūkininkai krau 
davo javus — rugius, kvie

čius ir kt) užkeldavo kokias 
nors senas akėčias (akėčios 
— tai įrankis žemei purenti), 
kad tie gandrai susineštų liz 
dus. Ant tų akėčių dar būda 
vo pridedama įvairių medžių 
šakų, kad lizdai būtų tvirti 
ir sunkesni, kad jų vėjas ne
išverstų. Mat, gandrai yra 
daug didei-ni už kitus paukš 
čius ir paukštelius, todėl ir 

jų Lzdai gana dideli
O kiek džiaugsmo vaikams 

pamačiusiems pavasarį gan
drus pargrįžtant iš šiltų kraš 
tų' Jie, būdavo, mojuoja ke
purėmis, rankomis ir šaukia, 
sveikindami juos O ir gan
drai parodydavo didelį džiau
gsmą, sugrįžę į tėvynę. Jie, 
atsistoję ant savo lizdų, iš 
džiaugsmo taip kalendavo sa

vo snapais, kurie gana ilgi 
kad, rodydavosi, jog jie iš 
kažkokių kulkosvaidžių šau 
do...

Iš Lietuvos paukščių, ypa • 
iš pavasarinių pranašų, dar 
ypatingai pažymėtinos pem 
pės, lakštingalos ir kiti. Ta
čiau apie juos kitą kartą...

[DOMUS KUNIGAS

11 metų mergaitė stebėjo 
savo tėvo šventinimus į kuni 
gus Kanadoje, St Onos dės 
Monts, Que. baž-nyčioje Jos 
tėvas Thibault buvo vedęs 
1951 metais žmoną, bet ji be- 
gimdydama dukrelę mirė Ta 
da tėvas stojo į kunigų semi 
Dariją

l
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FABRICA 'DE MALHAS
Petras Šukys

p*.’’ ■
gamina meniškus ir stiprius megstinukus, rūbelius nau 

jagimiąms ir kit.
Rua Jundiapeba, 45, Fone.- 63-4258 Vila Zelina (arti R

Ibitirama ir Av. Zelina). j

ALEKSAS KALINAUSKAS
Advokatas

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

Residencia:
- R. Joaquim Piza, 204

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

no 14,00 iki 18,00 vai.
Lietuvi

Klausyk ir temk

LIETUVIŠKA PROGRAMA
kuri yra transliuojama kiekvieną ; sekmadieni, 

14 vai. per RADIO NOVE DE JULHO, trumpomis 31 
metro bangomis.

Patarimus, aukas siųsti šiuo adresu. Mons. P. Ra- 
gažinskas, caixa Postai 4118. São Paulo.

MALONI ŽINIĄ LIETUVIAMS
LIETUVĖ ADVOKATĖ IRENE GRITÉNAS DUODA NEMO
KAMAI JURIDINES INFORMACIJAS SAVO TAUTIEČIAMS

IRENE GRITÉNAS
Advogada

ESCRITÓRIO ■ RESIDÊNCIA
Praça da Sê, 323 - 10 c/101/102 Rua Coelho Neto. 281

Fone 33-9951 Fone: 63 3697, F. Prudente PRANAS & CIA. LTDA,

Escritório Contábil Vila Zeiína S/C Lida.
(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 
merciai - 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 JOSE DOS CAMPOS, 8 - SALAS 1E2- 

FONE: 63-6005 -VILA Z LINA - SÃO PAULO

Madeiras em gerai

SĖDĖ: Rua México, 98 - 9.o - sala 904 — Eone: 52-0229 !
Endereço Telegráfico: «CABIUNA» I

Rio de Janeiro
Serraria < I T A » — Serra dos Aimorés — Município de 

Nanque - Estado de Miuas Gerais

LIETUVIŠKŲ PAMALDŲ KA
LENDORIUS

Pirmą mėnesio Sekmadieni: 
Parque das '’Nações 1 • vali 
Casa Verde, 17,15 vai.
Antrą: 7. >
Bom Retire, 10 vai.
Utinga 18,00 vai.,

T rečią:
Agua Rasa 8 vai.,
Moinho Velho 11 vai.,
Lapa 16 vai.,
Ketvirtą’:
Vila Guilhermine 17 vai.
Paskutinį:
Vila Anastacioog'8 vai.,

LIETUVIŠKŲ PROGRAMOS
TRANSLIACIJOS

(Lietuvos laiku)

VATIKANO RADIJAS

Kasdien 20,15 iki 20,50 vai.
Sekmadieniais 10,30 iki 11 

vai. 19, 25; 31 ir 196 metrų 
bangomis.

RIO DE JANEIRO

Lietuvių radio valandėlė 
«A voz da Lituania» yra trans 
liuojama PIRMADIENIAIS nuo
20.15 vai. iki 20,45 vai.,

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

ANTANO IPAVIILCNBO
INDUSTRIA DE ARTEFATOS PLÁSTICOS 

“PAVILONIS”
Rua Prof. Gustavo P. de Andrade, 884 - 902, caixa 

postal 4118 - Vila Zelina, Tél 63-4130 São Paulo.
Čia yra didžiausias pasirinkimas, dideliais ir ma

žesniais kiekiais, įvairiausių rūšių ir spalvų guzikų ir 
lietsargiams dalių.

KIRPIMO IR SIUVIMO MOKYKLA

" J c f ii ji A 99
Mokina kirpimo siuvimo, madų mode 
lių braižybos ir pritaikomojo meno

Paruošia siuvimo ir kirpimo mokytojas
valdiškiems egzaminams (habilitação)

Mokykla turi visas valdiškas teises yra regis
truota cDepartamento do Ensino Profissional»

Pamokos vyksta vakarais
- Užsirašyti pas mokyklos direktorę Sofiją Misiukaitę - 
------- Rua da Graça, 381 — casa 6 — Bom Retiro ------

SIUVĖJAS

POVILAS AMBROZEVIČIUS 
Rua Inhagapi, 47 - V. Zelina 
(prasideda iš Av Zelina, 595)

Didelis pasirinkimas medžiagų ir skoningas 
pasiuvimas, LAURO SANDRON vyriškų rūbų

’SIUVYKLOJE LAURO
Rua do Orfanato, 686, — V. Prudente — Fone 63-5294 

São Paulo
Medžiaga parduodama ir išsimokėjimui

Ateikite ir įsitikinkite medžiagos ir darbo kokybe ir kaina

VIENU rSTQVA’ 4ARSIOJO*gV ANDENS I iNDOYA

irhão.í C/WKaruB líDÀ1
I —

įaioyi viiiii yr; ^aai .unomas gėrimas 
kurio puikų veikimą į žmogaus sveikatą jau 
visi yra vienbalsiai oripažinę. Pabandykite, 
įsitikinkite ir visaoos naudokite1

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

SÃO PAULOCaixa Postal 3967

Casa Sprindys & Cia.
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.

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

lEJCKITCKIO CONTÁBIL

NATCIMENTO
Irmãos Nascimento .

RE». C.R.C. IP. Hto 1.414

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
Av. Zelina, 831 — Vila Zelina — Tel. 63-7140 - S. Paulo t RUA COSTA BARROS, 34-C TEL. 63-3285* ViLA ALPINA

HKnsiS!::::!s«aKas:nsn!::::M:::;:ss»::::ssss!aSH:!
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XV ZELINA, 515 — CAiXA POSTAL, 4118 — SÃO PAU-O

: NEPAMIRŠKITE, KAD KIEKVIENA ŠEŠTA
DIENI IR SEKMADIENI VILA ZELINOJE VYKS 
TA KERMOŠIUS, VISI KVIEČIAMI ATVYKTI. 
Kermošiaus pajamos skiriamos Jaunimo Namų statybai. Pa
sinaudokite šia proga ir pridėkite savo plytą prie šio gra
žaus darbo.

— Liet. Kat. Bendruomenės 
choras televizijos programai 
jau baigia ruoštis. Neužilgo 
pamatysime televizijoje.

— Rinkimų diena artėja. 
Jau laikas pagalvoti apie 
kandidatų pasirinkimą už ku 
riuos reiks savo balsą atiduo 
ti. Iš daugelio yra ir pakan 
karnai gerų, kurie jau yra 
įrodę savo reikimu, kad yra 
verti būti pernoktais. Tokių 
tarpe turime lietuviams arti 
mų draugų kaip: Dr. Modesto 
G ūgli eini, Dr. Arnoldo Felma 
nas, dep. Maria Conceição 
da Gosta Neves, vienintelė 
moteris lig Šiol buvusi S. Pa» 

ųPara Deputado Estadual

Arnoldo Felmanas
LIETUVOS são paulo. 25 de Margo de 1938.

RESPUBLIKOS KONSULATAS RUA AUREL Coutinho.es
Į TE L. 5-4275

CONSULADO DA LITHUANIA

N® 38«-

Illmo. Snr. Doutor»

Ž •

Tenho a mais subida honra de participar a V.S» que, pel— 

los innumeros e utilissimos serviços prestados por V.S. a Lithua

nia e a colonia Lithuana em Sao Paulo, D.D. Presidente da Republi

ca da Lithuania concedeu a honra de offerecer a V.Senhoria a in

sígnia da Orde.m do Grão-Duque da Lithuania GEDIMINAS.

Aproveito esta opportunidade para apresentar a V.S. os 

protestos da altã estima e consideração.

_jX-
—£—iâ—Ę—t t—a—Į—. Consul da Líthuaiia. '

C - ' . LIETUVIS ADVOKATAS

Albertas Pavilavicius
atlieką visus teisinio pobūdžio darbus, kaip įvairių 

bylų vedimas, inventarijų sudarymas, deskitis, doku
mentų: atjtaisymas, nuomininkų išmetimas ir kiti darbai. 
Av. Liberdade, 47 - 9.oAndor Res.^R. Fernando Falcão, 35 
Fones: 374)395- 35-5650 ■ 33-6011 São Paulo

lo parlamente. Tai kandidatai 
į S. Paulo estado parlamentą

Į federalinius deputatus ver 
ti lietuviu balsų; ouvęs dar
bo ministeris Dr. Andrė Fran 
co Montori, Dr Caetano San 
ta Paula Neto (Presidente da 
Associação dos Profissionais 
de Imprensa) Į senatorius 
lietuviams artimas Prof Anto 
nio Queiroz Filho. Čia minėti 
kandidatai eina išvien su kan 
didaiu į gubernatorius Jose 
Bonifacio Coutinho Nogueira.

Sekančiame «M.L.» nr. pas 
kelbsime daugiau vardų

Laikrašty patalpintas kurio 
nors kandidato skelbimas ne 
visada reiškia laikraščio re

dakcijos pritarimą minėtai 
kandidatūrai. »

Mums lietuviams svąrbu. 
kad kuo daugiau mūsų drau
gų patektų j estado ir federa 
linį parlamentus, j senatą. To 
del balsuodami savo balsą 
atiduokim tam, kuris kiekvie
nu momentu, kada yra reika- 
las drįsta pakelti balsą už 
Lietuvą ir lietuvius iš parla
mento tr būnos.

— ONA NARKEVIČIENĖ, 
gyv V Želinoj, mirė 11 d. 
rugsėjo. Kilusi iš Obelių apy 
linkės, virš 60 metų amžiaus. 
Nuliūdime paliko vyrą Izido 
rių, sūnų Fernandą, marčią, 
anūkus. Palaidota Quarta Pa
rada kapuose. Septintos die
nos mišios egzekvijos bus 
ateinantį pirmadienį, 17 d, 
rugsėjo, 8,30 vai. Vila Zeli- 
noje.

PR ĮNEŠIMAS

Lietuvių Sąjungos Brazili
joj Valdyba praneša, kad rug 
sėjo mėn 16 d. 3 vai po pie
tų įvyks visuotinis visų Są
jungos narių susirinkimas Vi 
la Belą mokykloje Visų narių 
dalyvavimas būtinas. Minėtu 
laiku rtesusirinkus kvorumui, 
praėjus pusvalandžiui, skelbia 
mas antras susirinkimas ir 
bus teisėtas nežiūrint, kiek 
narių dalyvautų.

BRANGUS TAUTIETI. AI SI 
MINK. KAD SAVAITRAŠTIS 
«MŪSŲ LIETUVA» YRA VIE 
NINTELIS LIETUVIŠKAS LAI
KRAŠTIS BRAZILIJOJE. TAIP 
PAT ŽINOK, KAD JIS YRA 
TAVU IŠTIK MAS DRAUGAS, 
PATARĖJAS IR GYNĖJAS. TO 
DEL KIEKVIENAS SĄMONIN 
GAS LIETUVIS SKAITO. PLA 
TENA IR PRENUMERUOJA 

«MUSŲ LIETUVĄ».

Bened ktas Meson s (Mon
tevideo) pren. rėmėjas, įne
šęs 1.500 cr.

Prenumerat. rėmėjai įnešę 
1,0-0 cr.:

Kunigunda Vyšniauskienė, 
Joana Žiangravičienė.

— Pakilus kainoms ir kri
tus pinigui, «Mūsų Lietuva» 
be didesnės visuomenės pa
galbos negali gyvuoti. Dėl 
to dar kartą prašau neatidė
liojant atsiųskite mokestį už 
prenumeratą 700 cr. ir stam
besnę auką. Yra skaitytojų 
kurie net už kelis metus nė
ra atsilyginę. t

Kun, J Bružikas S J 
«M L.» Administratorius

Visiems linkime laimingos kelionės. Bet kartais 
visaip atsitinka., tenka sulamdyti automobilis, ar moto
ras sustoja veikęs. Tokiais atvejais kviečiame pasinaudoti 
mūsų gerų specialistų, mandagiu ir pigiu patarnavimu:

AUTO MECANICA E FUNILARIA V INA DEL M AR
kurios savininkais yra Jonas Razulevičius ir Andrius 

Balčiūnas, Rua Donatarios, 49, Mooca —^São Paulo
Fone: 93 4486 (reeados).

Para Deputado Federal
SANTA PAULA NETO

Presidente da Associação- dos profissionais 
de Imprensa de São Paulo - APISP

Para Deputado Estadual

ADAMO KOZAKEVIC N.° 2801
(ADOMAS KOZAKEV’ČiUS) 

Candidato na Chapa P. T. N.

Didž Gerb Misijonierių
JONĄ BRUŽIKĄ J

17 d. rugsėjo sulaukusį kunigystės 40 metų 
nuoširdžiai «velkina

Lietuvių Sąjunųa Braz lijoj

— Laiškai: F. J Novitskiui 
A Lazdauskui, A. Masiemei, 
J. Seliokui, J. Gudanavičiūtei 
Vendel Bogar, J, Antanaičiui, 
A Adomavičienei, J Satkū 
naitei, A. Zabielai. K, Rakaus 
kui, J. Dobrovolskiui, Anto 
niai Balčiūnienei, Pr Šukiui, 
Mildai Černiauskaitei, M. Kli 
šienei, A Krutulienei, H Va- 
rasilaitei, Šimonytėms.

— MISIJONIERIUI KUN J 
BRUŽIKU1 S. J. 17 d rugsė
jo sueis 40 metų kai buvo įš 
ventintas kunigu Lietuvoje.

— Paskutinis Liet Bendruo 
menės valdybos marių pasita 
rimas šaukiamas šį šeštadie
nį, 19 vai, Vila Zelinoja

-- VILA ZELINOS LIETU
VIŲ KUNIGŲ telefonas 63-5975

NORIMA PEREITI PRIE 
MECHANIŠKO KNYGŲ 

ĮR ŠIMO
t

Lietuvos spaustuvėse ligšiol 
visi knygų įrišimo darbai bu 
vo atliekami rankomis. Dabar 
siekiau a. kad kai kurie pro
cesai būtų vykdomi ir mecha 
nišku būdu.

IŠ KULTŪROS GYVENIMO
LIETUVOJE

Rugpiūčio mėn pabaigoje 
Vilniuje ir Kaune viešėjo Es 
tijos kultūros veikėjų delega 
eija. Ji susipažino su kultu 
ros įstaigų veikla, architektu 
romis, meno paminklais, sta 
tyboinis.

— Kas nori mokytis vokie
čių kalbą, dar gali iki rugsė 
jo mėn 15 d. įstoti į pradeda 
mąjį kursą

Pamokos vyksta antrad. ir 
penktad. 19,30 vai. rua Barão 
do Pirai, 367, V. Zelina

Mokestis už mokslą — 80» 
kruzeirų į mėnesį.

— NE ŽODŽIAIS, BET DAR
BAIS PAREMKIM LIETUVIŠ
KĄ JAUNIMĄ, ,AUKOKIME 
JAUNIMO NAMŲ STATYBAI

ÍF' r;>, «
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