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Nauja Brazilijos Vyriausybė
Naujos vyriausybės, pirmi

ninku ir užsienio reikalų mi 
nisteriu yra pakviestas Her
mes Lima.

Daugumas ministerių iš bu 
vusio kabineto pasiliko, iši
mant ministerį pirmininką, ka 
ro ir finansų ministerius.

Iš šios vyriausybės nieko 
gero negalima laukti, nes jos 
amžius labai trumpas. Kai 
praeis rinkimai ir paaiškės

— Šiais metais Brazilijos 
vyriausybės biudžetas bus su 
vestas su 300 bilijonų kruzei 
rųnedatekliumi Daug daugiau 
išleidžia negu iždan įplaukia.

— Doleris buvo pakilęs ar 
ti devynių šimtų kruzeirų. 
Šiuo metu svyruoja tarp še 
šių ir septynių šimtų. Rrazili 
jos vyriausybė pranoša, kad 
ji turi galimybių ir priemonių 
dolerio kursą numušti.

- Sąryšyje su Brazilijos 
vyriausybių nepastovumu ir 
stoka garantijos, užsienio ka 
pitalas tiek iš JAV, tiek iš 
Eufoį s sustojo įėjęs.

Planuotas generalinis vi 
soj Brazilijoj streikas nepa 
vyko. Šiuo metu visoj terito 
rijoj nėra streikuojančių.

— Winnipige, Kanadoje su 
sirinko 20 tūkstančių ukrai
niečių minėti savo 50 ties 
metų jubiliejų nuo to laiko, 
kai Kanadoje įsisteigė katali 
kų ukrainiečių bažnytinė be 
rarkija, turinti 225 tūkstančių 
katalikų Kanadoj . Šia proga 
ukrainiečiai vyskupai padarė 
savo penktąją konferenciją 
Winnipige.

JAV PERSPĖJA KUBĄ IR 
KREMLIŲ

VVašingtone, abiejų politi
nių partijų, demokratų ir res
publikonų vadai (užsienio po
litikos klausimais abi šios 
partijos eina išvien), kongre 
se paruošė rezoliucijos pro
jektą, kurioje pareiškiama, 
kad JAV pavartos karinome 
nę ginti Amerikos žemynams 
nuo komunistinės agresijos. 
Projektą ruošė trys komisijos 
kurio galutinę redakciją jau 
priėmė ir perdavė senatui ir 
parlamentui patvirtinti.

Pagrindinis šios rezoliuci 
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Šį penktadienį 7 vai. 45 min vakare Vila Zelinos Bažnyčio
je bus laikomos 30 dienos šv. Mišios egzekvijos 

už A. A. Tikėjimo kankinio
VYSKUPO TEOFILIO MATULIONIO

sielą. Visi tikintieji kviečiami atvykti ir pasimelsti:

rinkimų daviniai, bus organi
zuojamas naujas ministerių 
kabinetas.

Iš paskelbtos deklaracijos 
dabartinė vyriausybė griebia
si tokių planų, kurių kelios 
buvusios neįstengė įvykdinti. 
Būtent sustabdyti kainų kili
mą ir pakelti kruzeiro vertę. 
Atrodo, kad šiems planams 
įvykdinti naujoji vyriausybė 
neturės kada.

jos tikslas yra nustatymas 
bendros politikos Kubos klau 
Simu, priimtinos tiek prezi
dentui, tiek kongresui Ši re 
žolių i ja bus atsakymas į Ku 
bos apginklavimą Rusijos gin 
klais Konflikto atveju Vašing 
tono vyriausybė be jokio atsi 
klausimo gali'reaguoti.

— Abiejų 'Aiherikų konti
nentų užsienio reikalų minis 
teriai susirinks Vašingtonan 
pasitarimui 2 d spaliaus Su
sirinkimas bus išimtinai-infor 
macinįo pobūdžio Tarsis apie 
susidariusią padėtį Kuboje. 
Jokių sankcijų imtis prieš Ku 
bą nesvarstys Galimas daik
tas, kad sekančiame susirin
kime svarstys konkrečias prie 
mones prieš Kubą.

— New Yorke rugsėjo men. 
17 d prasidėjo Jungtinių Tau 
tų Organizacijos rudens sesi 
ja Sovietų Rusijos kandidatu 
ra sesijai pirrtininkautinepra 
ėjo. Labai mažai kas rusų 
kandidatą balsavo.

Kremliaus atstovas Gromi- 
ko kaip praėjusiais, taip ir 
šiais metais iškėlė raudono
sios Kinijos įsileidimo į Jung 
tinių Tautų Organizaciją klau 
simą ir tuo pačiu nacionalis 
tinės Kinijos pašalinimą. Atro 
do, kad ir ėiais metais Gromi 
ko pas ūlymas dar mažiau 
palankumo susilauks ir bus 
atmestas.

Jungtinių Tautų Organizaci 
jos sesijai pirmininkauti bu 
vo išrinktas Pakistano atsto 
vas Muhamad Zafrulla Khan. 
Brazilijos delegacijai vado
vauja buvęs užsienio reikalų 
ministeris Afonso Arinos.

— Iš ARGENTINOS ateina 
įvairių gandų apie vidaus po
litinę padėtį. Paskutinės ži
nios yra liūdnos Yra pavo
jaus civiliniam karui kilti.

Kariuomenės vadovybės; ne
sutarimai del krašto apsau
gos ministerijos ir kitų aukš
tų vietų y a nesutarimo prie
žastimi. Jei kiltų civilinis ka
ras ar šiaip didesnio pobū
džio neramumai krašto vidu
je, ekonominis ir kultūrinis 
progresas labai nukentėtų.

ŽEMOS KAINOS UŽ
KOLCH ZŲ GAMYBĄ

Kolchozininkai. netekdami 
savo sklypų produkcijos da
lies, už kolchozų gamybą ap 
mokami žemomis kainom s. 
Pvz , už kiekvieną bulvių to
nų, pristatytą valstybei, gau
nama po 40 rb., nors valsty
bė, bulves arduodama varto 
tojui jau gauna po-J 00 140 rb. 
už toną Už pieno toną žem 
dirby® apmokamas po 115 rb, 
tuo tarpu valstybės mažmeni 
ninė kaina siekia po 280 rb. 
už toną (pi" «Finansovo kre 
ditnyj slovar», fraskva, 1961, 
I tomas).

Nepaisant sunkios kolchozi 
ninku padėties, jų menkų pa
jamų, partija’ su vyriausybe 
nuolat siekia suvaržyti tą pri 
vatų ūkininkavimo būdą so
vietinė spauda kolchozinin- 
kus, dirbančius jų sodybiniuo 
se sklypuose, vadina egois
tais ir kenkiančiais bendram 
kolchoziniam sektoriui Pa
žvelgę į kolchoninkų pajamas 
iš kolchozo ir sodybinio skly 
po pajamų, f'pecialistai aps* 
kaičiuoj >, kad vieno kolcho" 
zininko, su dviem dirbau 
čiais, šeima, pajamos per vie 
ną mėnesį vidutiniškai siekia 
apie 50 60 rublių, o paskirai 
imant — 26 32 rb iš viešojo 
jo sektoriaus (kolchozai) ir 
24 28 rb iš privatus (sodybi
niai sklypai)

Par Deputado Estadual

Dr. Modesta Gagliemi
Gedulu, kaip reikia balsuoti 
galima gauti šiais adresais: 
Rua Manaias. 363, Praça São 
Jose dos Campos, 8, sala 2, 

Vila Zelina.

Para Deoutado Federal

Gerų kandidatų į deputatus yra pakankamai. Tik' visa 
nelaimė, kad jie nevisada būna išrinkti. Tarp tų pavyzdingų, 
veiklių ir tinkamai pasiruošusių valstybininko darbui yra ir 
inžinierius ROBERTO ANDRAT S,

Jis yra su planuotojas ir statytojas Praia Grande «Ocian» 
miesto.

Stib Paulo mieste, Av. São João, šalia Cine Metro, pa
statė 103 metrų aukščio pastatą ant kurio jau yra įrengta, 
helikopteriams stotis Iš čia helikopteriai pakils ir skris į 
Praia Grande, Cidade Ociau Kas norės j pajūrį, vieton au
tomobilio ar autobuso galės helikopteriu skristi. Vėliau su
sisiekimas helikopteriais bus išvystytas ir į kitas vietoves. 
São Paulo miestas nepasiduoda Chicagai. Ten jau veikia su
sisiekimas helikopteriais. Šį susisiekimą São Paulo miestas 
tuoj turės.

Inž. Roberto ANDRAUS daug iniciatyvoą yra parodęs 
ir kitose ekonominio gyvenimo srityse

Nėra abejonės, kad inž. R. Audraus veikla São Paulo 
gyventojų bus pastebėta ir rinkimų diena bus pagalvota 
apie jo kandidatūra į federalinius deputatus.

INŽINIERIUS DR ROBERTO ANDRAUS 
ŠIO «MŪSŲ LIETUVOS» NUMERIO LEIDĖJAS

Menki atlyginimai, tai pa
grindinė žemo darbo našumo 
kritimo ir iš viso nenoro dirb 
ti priežastis kolchozuose. Dau 
gelis kolchozininkų būtų linkę 
apleisti ūkius, jų daug jau ir 
pasitraukė. Demobilizuoti ka 
reiviai tik retais atvejais te 
sugrįžta dirbti kolchozuose. 
Taigi, kai kolchozuose dau
giau lieka senesnio amžiaus 
darbininkų, dažniau girdėti 
skundų dėl darbininkų trūku
mo. Kolchozininkų apmokėji
mas vis dar Sovietijoje neiš
spręstas ir jei prisiminti šiais 
merais kovo mėn, Maskvoje 
įvykusį kom partijos plenu
mą, net ir vengiama tuos klau 
simus kelti Išdavos liūdnos 
— negaudamas tinkamo atly 
ginimo už savo darbą, žem
dirbys nekelia gamybos, ven 

gia darbo, šalinasi iš kolcho
zų, žemės ūkio gamyba vis 
lieka žema ir sovietinis ūkis 
nebegali išbristi iš chroniš
kos krizės klampynės (šalti 
nis: Fed Vokietijoje, Mūnche 
ne, veikiančio Sovietų S-gos 
klausimams tyrinėti studijų 
instituto leid. «Bulleti», 1962, 
5 nr., S. Kabiš str.).

PARTINĖ MOKYKLA - NAU
JA AUKŠTOJO MOKSLO 

ĮSTAIGA
Viln uje nuo rugsėjo pradžios 

pradėjo veikti «jauniausioji» 
Lietuvos aukštojo mokslo įs
taiga aukštoji partijos moky 
kla. Į pirmą kursą įstojo 90 
studentų, būsimų partijos dar 
buotojų. Mokslas toje moky- 
klje truks 4 metus. Šalia lie
tuvių klausytojų, esama len 
kų, latvių, estų.

Lietuvos nacionalinė 
M.Mažvydo biblioteka
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Priešu Susitaikymas Europoje
VAKARYKŠČIAI PRIEŠAI IŠTIESIA RANKAS SUSITAIKYTI 

IR UGDYTI GALYBĘ PRIEŠ NAUJĄ GRÊ : MĘ
Gediminas

TAUTOS NEAPYKANTOS 
KURSTYTOJAI

Šis pokaris dar nepalaidojo 
tautų neapykantos aistrų. Eu
ropos tautos prisimena vokie 
čių siaubą Jie naikino ne 
vien žydus, bet ir lenkus, 
prancūzus, lietuvius, serbus. 
Kiekviena jų pavergtoji tauta 
turėjo aukoti savųjų skausmą 
ir mirtį «naujajai Europai». 
Apokalipsinis siautėjimas vy. 
ko plačiu baru. Ne tik furor 
teutonieus, bet ir anglosaksai 
ir ypač Sovietai kai kuriais 
nusikaltimais kurstė tautų ne 
apykantą.

Kaip buvęs nacių politinis 
kalinys ir jų vėliau persekio 
tas, turiu atvirai pasakyti, kad 
ne vieni vokiečiai, didybės 
anakinti, kurstė neapykantą. 
Jų nusikaltimai plačiai pašau 
lyje išgarsinti, kai sovietinio 
siaubo aukos liko pamirštos, 
ò anglų ir amerikiečių nusi
kaltimai nutylėti Nuernberge 
išdrįso nusikaltėliai teisti nu
sikaltėlius ir. deja, dar šį 
«teismą» Bū^ai bando pagar
biai prisiminti.

NEAPYKANTOS AISTRA

Žydai šaukia: išžudyti 6 
mil. Sovietai sąskaitą kelerio 
pai padidina. Lenkai prisime 
na paniekinančią raidę P (po 
le lenkas,), kurią jie turėjo 
Vokietijoje ant aprangos at
žymėti, mil jonus’nukankintų, 
bet išžudymą'57% visos švie
suomenės. 38% gydytojų ir 
28,5% pr|)feš'brių bei mokyto
jų Ar maža; nugarmėjo lietu 
vių teutoniškame pragare? 
Apie juos tylima, tartum jų 
nebūtų buvę

Didžiosios neapykantos ais
tros kurstyme pasižymi ne vo 
kiečių buvusios pavergtos tau 
tos, bet anglai, pvz. lordo 
Beaverbrook spauda, ir vyks 
ta atšiaurus klyksmas JAV, 
kurios dedasi vokiečių tautos

Galva

bendrais ir Berlyno gynėjais. 
Vokiškojo siaubo aukos — 
prancūzai pirmieji ištiesė ran 
ką susitaikyti, pamiršti praei 
ties skriaudas ir palaidoti ne
apykantos aistras.

ĮSIDĖMĖTINAS PRANEŠI
MAS

Vokietijos kancleris K. Ade- 
naueris po trijų dienų pasita
rimo Paryžiuje drauge su 
Prancūzijos prezidentu Ch. de 
Gaulle liepos 5 d. paskelbia 
pranešimą, kuriame nurodo
ma, kad po paruošiamųjų žy
gių paganau įgyvendintas tau 
tų susitaikymas. Abu vyrai 
yra įsitikinę, kad Prancūzi 
jos-Vokietijos susitaikymas 
patarnaus kitoms tautoms, Eu 
ropos vienybei ir galybei. 
«Kiekvienas prancūzas, kiek
vienas vokietis turi savo jė
gas skirti abi valstybes sti
printi Šis šūkis ypač kreipia 
mas į abiejų tautų jaunimą».

Pranešime paminimos de
rybos Angį ją įjungti į Euro 
pos tautų bendruomei ę, nuro 
domas reikalas sukurti naują 
politinę sąjungą ir reikalau
jama vokiečių susijungimo. 
Pasitarimo šalių nuomone, 
Berlyno laisvė yra apginama 
sutarus vakariečiams

Prancūzijos Vokietijos san 
tarvė padarė didelį įspūdį 
JA prezidentas nuj usda- 
mas įvykių raidą, prabilo apie 
tarpusavio pateinamumą ir 
vakarinės nuropos politinio 
apsijungimo svarbą

500 ŠARVUOČIŲ PARADAS

Vokiečiai saksai ir viur- 
teabergiečiai dalyvavo 1813 
m. prie Leipcigo Napoleono i 
vadovybėje jvyku lame mū
šyje Ano meto suskilusios 
vokiečių tautos svorio negali 
ma lyginti su nūdienės, nors 
padalintos, Vokietijos pajė
gumu.

z St. Santvaras

Kas tu esi? Kas tufesi ?
Gal ašara sustingusi žmogaus,
Gal sužadėtinio goda šviesi, 
Gal žiežirba dangaus,..

Ant kelio aš radau tave, 
Tikėjau, laimė tu esi mana — 
Blizgėjai deimantu juodam purve, 
Dailus, kaip meilės aimana...

Stebuklas man atrodei tu, 
Dangaus beribio saulių sietuva — 
Galėjome gyvent ir mirt kartu, 
Bet tik akmuo — širdis tava...

Kas tu esi? kas tu esi ?
Gal ašara sustingusi žmogaus, 
Gal sužadėtinio rodą šviesi, 
Gal žiežirba dangaus...

TEATRAI PRADĖJO
SEZONĄ GASTROLĖMIS

Po vasaros atostogų Lietu
vos dramos teatrai naują se
zoną pradėjo gastroliniais 
spektakliais. Vilniaus akad, 
dramos teatras Alytuje suvai 
dino čekų pjesę «Tokia mei
lė», o Tauragnuose pastatė 
Ibseno «Šmėklas». Dvi Klai
pėdos teatro grupės Lietuvos

Abiejų vals ybių poetinis 
la mėjimas Paryžiuje buvo 
vainikuoias Mourmelone, ku
riame garsiai nuskambėjo 
«Deutschland ueber alien ir 
<la Marseillaise» — abiejų 
tautų himnai, Ten abiejų vals 
tybių rikiuotojai buvo pa
gerbti iškilmingo karinio pa
rado

Prancūzų ir vokiečių 500 
šarvuočių praūžė. Mirtinų 
priešų ainiai bando surikiuo
ti gretas ir sukurti naują ga
lybę ginti Europą, kur per
gyvena nabją grėsmę.

«Draugas» 

miestuose gastrolėmis važinė 
ja ir Kauno, Panevėžio, Šiau
lių, Kapsuko (Marijampolės) 
teatrai Vilniaus dramos tea
tras naujame sezone numato 
pastatyti keturias pjeses lie
tuvių dramaturgų: K Sajos, 
V Rhnkeviėiaus ir kt Kauno 
dramos teatras numato pasta 
tyti K inčiūros istorinę pje
sę «Žemaičiai’. Kapsuko tea
trui vilnietis gydytojas įteikė 
pjesę «Iliuzijos ir kasdieny
bė», liečiančią lietuvių išei
vių gyvenimą Amerikoje.

Kultūros m jos meno reika 
lų valdyboj vyr. red Regina 
Mikalauskaitė, kalbėjusi per 
Vilniaus radiją- (rugp. 25 d ) 
pasidžiaugė, kad beveik visi 
nauji lietuvių autorių kūri
niai liečia dabartinį Lietuvos 
gyvenimą.-.Žinoma, numatyta 
pastatyti if satelitinių ir kai 
kurių vakarų kraštų drama
turgų kūriniai;' Vilniuje pirmą 
kartą numatoma statyti B. 
Brechto pjesę, Kaune — Du
mas «Damą su kamelijomis’, 
be to rengiamasi statyti ir 
vieną iš A. M ilerio dramų.

Kodêl vaikai nelanko mo-

kyklu Lietuvoje

Gedvilas teigia: su visuotiniu 
mokymu pas mus netvarkoje

(Elta) Lietuvoje prasidėjus 
naujiesiems mokslo metams, 
mokytojams skirtoje ir kitoje 
spaudoje buvo pasigirta lai
mėjimais siekiant įgyvendinti 
visuotinį privalomą mokymą. 
Tačiau, jei spręsti iš švieti
mo įstaigų pareigūnų nusis
kundimų (žiūr «Tarybinė Mo
kykla*, š. m. 8 nr ), ypač Švie 
timo m-jos Mokyklų valdybos 
viršininko V. Liutiko teiginių, 
Lietuvoje dar labai didelis 
mokyklinio jaunimo skaičius 
lieka už mokyklos sienų ir čia 
kaltinamos ir pačios mokyk 
los ir švietimo įstaigos dėl 
nepakankamo dėmesio bei 
nerūpestingumo.

Vien., iš to nelankomumo 
priežasčių laikoma n p pakan
kamai racionalus mokyklų 
tinklo išdėstymas Iš kitų prie 
žasčių dar minimos: esą. ve
dama nepakankamai tiksli pri 
valomo amžiaus vaikų apakai 
ta. Toliau, Lietuvoje dar ne 
pakankamai rūpinamasi ben 
drabučių išplėtimu

Dar veikia vad visuotinio 
mokymo fondai. Šalia biudže 
tinių lėšų mokymo tikslams, į 
minėtą fondą kasmet sukau 
puma arti 400 000 rublių Ta
čiau pasirodo, kad to fondo 
lėšos neretai iššvaistomos ne 
pagal paskirtį, pvz , panaudo 
jamos mokyklų kurui ar in
ventoriui įsigyti. Tai laikoma 
nusikasltamais veiksmais

Be to, praėjusių metų pra
džioje iš bendro mokyklos ne 
lankančių skaičiaus 7 16 m. 
amž vaikų 32% nelankė mo 
kyklos dėl užsitęsusios ligos. 
Pasirodo, kad susirūpinta ir 
labiau kontroliuoti, ar pagrįs 
tai išduodami pažymėjimai, 
atleidžiu mokinį nuo mokyk
los lankymo.

Pagaliau, kaltinami ir ats
kiri tėvai ar globėjai, neleidę

(pabaiga 3 pusi.)

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

Buv. Liaudies Seimo narys

(tąsa)

Visi šie kandidatai buvo iš
statyti pagal vieną ir tą patį 
šabloną. Kiekvienoje apygar
doje buvo surengta po vieną 
ir daugiau nemažų mitingų, 
kuriuose po trafaretinių ir vi 
siems jau tuomet iki gyvo 
kaulo spėjusių įgristi kalbų, 
atsistojęs su lapeliu rankoje 
komunistų partijos atstovas 
paskaitydavo pavardes asme
nų, kuriuos jis «Lietuvos Dar 
bo Sąjungos» vardu siūląs 
kandidatais į Liaudie^ Seimą. 
Tos pavardės buvo gautos iš 
Kauno, komunistų partijos 
centro komiteto. Niekas netu 
rėjo teisės organizuotai kitų 
kandidatų siūlyti. Valstiečiai 
liaudininkai buvo bandę susi 
rinkti ir aptarti sudaryti kan

didatų sąrašą,jį išstatyti, bet 
už tokį susirinkimą jie skau
džiai nnkentėjo: kai kurie jų 
buvo areštuoti ir išsėdėjo ká 
Įėjime iki Vokietijos — SSSR 
karo pradžios. Jei per tokius 
mitingus kas nors ir išdrįsda 
vo paminėti kokią naują pa
vardę, tai į tokį tuojau būda 
vo atkreipiama budri NKVD 
akis, o komjaunuoliai ir kiti 
mitinge esą komunistai siūly 
toją apšaukdavo «liaudies 
priešu» ir tuojau jo siūlomąjį 
kandidatą suniekindavo, esą, 
darbo žmonės tokius paukš
čius gerai pažįsta, neapgausi 
jų. Esą, liaudies priešai viso
kiomis priemonėmis banda 
prasiskverbti į Liaudies Sei
mą, kad paskui ten trukdyti 
darbą ir kenktų darbo kla 
sės reikalams. Tačiau darbi

ninkų klasė pati žinanti ką 
statyti ir už ką balsuoti. Ji 
rinksianti tik «geriausius iš 
geriausiųjų», kurie gerai pa
žįsta jos reikalus, jos neap 
vilsią.

Taigi, tokie yra bolševiki
nėje santvarkoje feie «demo
kratiškiausi» pasaulyje rinki
mai Iš tikrųjų, tai labai 
šlykšti su bolševikiniu ciniz
mu pravedama komedija, kur 
apie bet kokią rinkėjų ar 
renkamųjų h isvą valią nega 
Ii būti nė kalbos. Toje san- 
tvarkojo yra nepapra tai nu
pigintas, paverstas paprastu 
daiktu, todėl juo, kaip daiktu 
ir operuojama, visi nežiūrint 
ir nesiklausiau t nei jo valios, 
nei noro.

Prieš pat rinkimus visur ne 
paprastai pagausėjo mitingų, 
kuriuose be šabloniškų kalbų 
apie prasidėjusį «laimingą ir 
gražų gyvenimą*, kuus dar 
labiau suklestėsiąs išrinkus 
Liaudies Seimą, buvo nemaža 

ir grasinimų ir gąsdinimų, kad 
jeigu tik kas neisiąs balsuo 
ti, tas būsiąs liaudies prie
šas, o tokiems Sovietų Sąjun 
goję nesą vietos, ten jie e ą 
greit sutvarkomi

Miestų bei miestelių aikštė 
se ir gatvėse ant tvorų ir ant 
ir ant stulpų atsirado plakatų 
su tokiais, pvz , užrašais; 
«Kas nebalsuoja — balsuoja 
už liaudies priešus», «Nė vie 
no balso liaudies priešams» 
ir panašių. Žmonės kreipė 
galvas ir stebėjosi bei pikti
nosi tokiu bolševikinės pro
pagandos įkyrumu ir kvailu
mu. Kartu bolševikai naudo 
jo visokiausias masinimo prie 
mones ir nesigailėjo pažadų. 
Bežemiams ir mažažemiams 
jie skelbė, kad vadinamasis 
Seimas jiems duosiąs žemės, 
darbininkams, kad žymiai bū 
sianti pagerinta jų būklė, kad 
jie būsią išvaduoti iš kapita
listų jungo, žemesniems tar 
nautojams, kad būsiančios pa 

gerintos jų darbo sąlygos ir 
pakeltas atlyginimas, kare - 
viams, kad karininkai jų ne
begalėsią neteisingai bausti 
ti ir 11. Žodžiu, kiekvienam 
jie turėjo atitinkamą pažadą, 
kad tik priviliotų jį prie rin
kiminės unos. Įstaigų vedė 
jai grasinimais buvo priversti 
šaukti tarnautojų susirinkimus 
ir jiems aiškinti apie Liaudies 
Seimo rinkimus ir būtiną pa 
reigą visiems juose dalyvauti 
Norėdami tą grasinimų įspū
dį padidinti, jie prieš pat rin 
kimus įvykdė pirmus areštus 
Tai turėjo parodyti, kad su 
bolševikais juokų nėra, jie 
moka savo priešus čiupti ir 
kartu prieš rinkimus apsisau
goti nuo galimos jiems nepa 
geidaujamos įtakos Buvo su 
imta ir į kalėjimus sukišta 
šimtai nieku ne.-altų lietuvių 
veikėjų, buvusių aukštesniųjų 
valdininkų ir kt Charakteriu 
ga. kad tarp suimtųjų beveik 
visiškai nebuvo kapitalistų
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(pabaiga iš 2 pu<l.)

vaikų į mokyklą Rugsėjo 1 
dieną jau antrą kartą poros 
savaičių t rpe per Vilniaus 
radiją kalbėjęs švietimo mi 
aistras M Gedvilas reiškė su 
sirūpinimą mo<yklų nelanko 
mumu. Esą, tiek tų vaikų ne 
lanko mokyklų kad, imant ra 
jonus ar paskirus Lietuvos 
miestus, tie skaičiai (kiek vai 
kų nelankė mokyklų) išauga 
j triženklius skaičius. O jei 
juos sudėti su kitų rajonų to 
kiais triženkliais skaičiaus, 
kas gi pasidaro? Čia Gedvi 
las trumpai ir atsako: su vi
suotiniu mokymu pas mus dar 
netvarkoje .. Ir jis kaltina ne 
pakankamą priežiūrą, silpną 
pedagoginę propagandą tėvų 
tarpe, pagaliau, nurodo, kad 
įstaigos, kolchozai, sovchozai 
nedavertina visuotinio moky 
mo įstatymo svarbos ir libera 
liai elgiasi atžvilgiu tų dar
buotojų, kurie nusižengia įs
tatymui Taigi, kaip seka iš 
visų pr; nešimų, nusiskundimų 
raginimų Lietuvoje tūkstan 
čiai mokyklinio amžiaus jau
nimo neina mokslo.

Čia tektų pažymėti, kad ko 
munistiniai aiškinimai dėl mo 
kinių atkritimo toli gražu ne 
nušviečia tikrosios padėties. 
Kad dešimtys tūkstančių vai
kų Lietuvoje nesimoko, esa
ma visos eilės ir kitų priežas 
čių ir jos visos daugiau ma 
terialinio pobūdžio. Lietuvoje 
apie tai viešai neskelbiama, 
ta :iau yra žinoma, kad vai
kams trūksta rūbų, apavo ir 
tai kliudo lankyti mokyklas. 
Paga’ia i, tėvams dirbant, vai 
kai paliekami namuose prie
žiūrai

- Ryšium su buvusiu pasi
kėsinimu prieš Prancūzijos 
prezidento generolo de Gaul
le gyvybę, min St. Lozorai
tis, pasiuntęs savo sveikini
mus, pažymėjo: «Sovietų oku
pacija neleidžia lietuvių tau
tai pakelti savo b Įsą ir iš. 
reikšti šia proga Prancūzijai 

savo draug'ugus jausmus, ku 
riais buvo pagrįsti nepriklau 
somos Lietuvos santykiai su 
Prancūzija».

— Rugsėjo 9 d. Huettenfel- 
de, Vasario 16 Gimnazijoje, 
PLB Vokietijas Krašto Tary
bai išrinkus naują valdybą, ji 
pareigomis pasiskirstė: pirmi 
rankas — Izidorius Rugienius, 
vicepirmininkas — kun. Br. 
Liubinas, sekretorius — Fr 
Skėrys, iždininkas — A. Ma- 
riūnas ir narys — inž. J. Va 
liūnas.

— Ukrainiečiai siūlo trauk
ti teisman Chruščiovą ir kt 
Rugsėjo 8 9 d.d Stuttgarte, 
Fed Vokietijoje, j savo šuva 
žiavimą buvo susirinkę 2 000 
ukrainiečių Delegatai pasiū 
lė už genocido (tautžudystės) 
nusikaltimus į tarptautinį teis 
mą perduoti pirmuosius Uk
rainos kom, partijos sekreto 
rius: Kagsnovičių, Chruščio 
vą, Moldovą ir Melnikovą 
Rezoliucijoje, pasiųstoje J. 
Tautu sesijai, JAV, Prancūzi 
jos Didž Brit nijos. Kanados 
ir Fed Vokietijos vyri usy 
bėras, prašė iš sovietų reika
lauti atstatyti Ukrainos tais 
vę, išvesti sovietų kabinome 
nę. įvykdyti laisvus, J. Tautu 
priežiūroje. .Rinkimus Suva 
žiavimą sveikino ^Baden Wu 
erttemb rero valdžios atsto
vas Buvo koncertas ir pa
maldos Šiuo metu Fed Vo 
kietijoje iš viso gyvena apie 
17.000 ukrainiečių.

NUMATO TEISTI 18
ASMENŲ UZ NUSIKALTIMUS 

KARO METU

Pagal rugsėjo 5 d. paskelb 
tas žinias per Vilniaus radiją 
ir «Tiesą» (209 nr ) Valstybės 
saugumo komitetas prie Lie. 
tuvos Min. Tarybos patraukė 
baudžiamojon atsakomybėn 
už «Tėvynės išdavimą» buvu 
sius antrojo (12) savisaugos 
bataliono (pagal «Tiesą» — 
«policinio baudžiamojo bata-

MŪŠIŲ LIETUVA

Pranas Visvydas

ELEGIJA
Dėliodamas daiktus, kurie priklausė 
Pavasario p Inatvei, mylimoji, 
Jaučiu, kaip pirštuos kraujas klausos; 
Jaučiu, kaip laikas tarpdury sustoja.

Štai, aukso žiedas, o dugne krepšelio 
Padėtas siūlų kamuolėlis baltas;
Sagos nulūžęs perlamutras žalias 
Ir stiklas veidrodžio įskeltas.

Tai praeities daiktai. Jie naktį liūdi 
Ir raižo skundą palytėjimais ant delno. 
Pavasario pilnatvė juos užkliudė 
Prabėgusi tartum eiklusis elniaš.

liono»). veikusio hitlerinės 
okupacijos metais, dalyvius; 
bataliono vadą Antaną Impu- 
levičių, kuopų vadus Zenoną 
Kemzūrą ir Juozą Ūselį, bū
rio vadą Joną Stankaitį, sky 
rininką Juozą Knyrimą ir ki 
tus, viso 10 žmonių Kitoje 
byloje patraukti atsakomyb n 
buvę pirmojo (13) savisaugos 
bataliono dalyviai: Pranas Ma 
tinkas. Jonas Palubinskas. Bo 
leslovas Čirvinskas ir kiti, 
viso 8 žmonės Matiukas. Pa 
lubinskas, Čirvinskas ir kiti 
esą suimti Bylose tardymas 
baigtas ir bylos nusiustos na 
grinėi į Lietuvos Aukščiau
siąjį teismą. Rugsėjo 9 d per 
Vilniaus radiją D Rodą pla 
čiai dėstė karo meto žiaur” 
mus ir pastebėjo, kad da is 
ka tinamųjų būsią teisiami už 
akių.

— Pastaruoj i metu tiek per 
Vilniaus radiją, tiek «Tiekoje» 
ir kitoje spaudoje padaugėjo 
medžiagos prieš JAV bes. pre 
zidentą, amerikinį gyvenimą, 
įstatymus ir kt Kiekviena 
proga nurodoma į JAV taria
mai imperialistinius, agresi

nius t kslus. «Sovietskaja Lifc- 
va» dienrašty paskelbtas jau 
senokai JAV gyvenusio ra- 
šyt K. Vairo-Račkausko 
straipsnis «Baimės atmosfero 
je» — čia pasakojama apie 
darbą, buitį ir gyvenimą ka
pitalistiniuose kraštuose, ypač 
JAV «Tiesoje» rugsėjo 6 d. 
atspausdintas A. Laurinčiuko, 
JAV gyvenančio, straipsnis 
apie tai, kad «JAV studentų 
nuomone, nugalės komuniz- 
m s> Straipsnis tą pačią die 
ną pakartotas ir per Vilniaus 
radiją Rugsėjo 6 d paskelbta 
ir apie tai, kaip J V policija 
Denverio mieste užsiėminėju 
si plėšikavimu. Girdi, tokiu 
atseikimų Amerikoje esama 
daugybė «Tiesoje» dar pagau 
sėjo ir pikti J Buivydo šar
žai, nukreipti prieš JAV ar 
Fed Vokietiją.

— Rugsėjo mėn. pradžioje 
Klaipėdoje lankęsi Rytų Vo 
kietijos žuvies pramonės ats 
tovai pirko šaldytas ir sūdy
tas silkes. Vilniaus radijo rug 
sėjo 4 d. teigimu, šiuo metu 
pasaulyju labai mažai sugau
nama silkių, tačiau sovieti

1962 a. rugsėjo 22 d.

niai žvejai vieninteliai sug e 
bą šią maistingą žuvį surasti- 
ir sugauti... Tačiau Lietuvoje 
viso norimo kiekio negavę, 
vokiečiai dar iškeliavo silkių 
ieškoti į Rygą ir Murmanską.

— Šiauliuose įrengus trans 
liatorių, netrukus numatoma 
perduoti televizijos progra 
mas. Jas galės žiūrėti Šiaulių 
ir aplinkinių rajonų gyvento 
jai. Bus perduodamos Vilniaus 
ir Maskvos televizijos pro 
gramos.

— Čiurlionio vardo valst. 
muziejus Kaune kasmet reng 
damas kilnojamąsias dailės 
parodas, šiemet su lietuvių ta 
pytojų, grafikų, skulptorių, 
liaudies meno darbais supa
žindino aukštaičių gyvento
jus Antalieptėje, Tauragnuo
se, Salake ir Utenos krašto
tyros muziejuje,

— Dailininkai Lietuvoje ska 
tinami save kūryboje dau 
giau vietos skirti kolchozi
niam gyvenimui, hugsėjo mėn 
pradžioje Šiauliuose. «Aušros» 
istorijos etnografijos muziejų 
je nurengta Vilniaus dailės 
instituto doc Vinco Dilkos pa 
rodą, su 110 darbų, kaip tik 
daugumoje atspindėjo sukul- 
cnozintą kaimą.

— Kuba, jos gyvenimas Lie 
tuvoje visais būdais pris ato
mą kaip didvyriška kova už 
laisvę, o JAV- bės, kaip kraš
tas, siekiąs laisvę užgniauž
ti. Tokių motyvų turėjo Kau
ne, rugsėjo mėn. Čiurlionio 
vardo dailės mužiejuje sureng 
toji Kubos grafikes paroda. 
Buvo eksponuota 150 Kubos 
dailininkų kūrinių»

— Vilniaus valst. dailės 
instituto studentų darbai (per 
100) nuo rugsėjo 4 d. vežio
jami po Lietuvą.

nei didesniųjų pr moninkų, 
kuriems gal tikrai būtų gali
ma prikišti darbininkų išnau
dojimą Tačiau tai niei o nuos 
tabaus. nes Liet tvoję daugu 
mas fabrikantų buvo nelit tu 
viai ir ne vienas jų kišenėje 
turėjo «Mopro» ar kurios kitos 
bolševikinės slaptos organiza 
cijos kvitus Po provinciją 
važinėjo vadinamosios skra
jojančios agitatorių grupės, 
kurioms buvo pavestas uždą 
vinys mūsų ūkininkams žade 
ti visokių gėrybių bet nė vie 
nu žodžiu neužminti apie kol 
chozus Visa spauda, radijas, 
menas ir visos kitos priemo 
nes buvo įkinkytos į pompas 
tiškos, bet be galo kvailos 
rinkiminės propagandos dar 
bą. Žodžiu sakant, buvo uo 
liai dirbta visuose frontuose. 
«Tikriesiems liaudies drau 
gàms» nesigailėta pažadų, o 
jos priešams — grasinimų.

Rinkiminės ir balsų skaičia 
vimo komisijos buvo sudary 
tos-iš komunistų partijos rū
pestingai parinktų, paklusnių 
ai as menų, kurie moka klau 

syti ir tylėti. Mat, nors buvo 
sukeltas didelis rinkiminės 
propagandos triukšmas, nors 
daug šimtų tūkstančių litų 
buvo išleista propagandai ir 
kitiems pasirengimams, tačiau 
bolševikai vis dėlto nebuvo 
tikri, kad rinkimai pasiseks 
taip, kaip jie troško. Reikėjo 
būti atsargiems ir, reikalui 
esant padidinti bakų skaičių 
arba juos skaičiuoti taip, kaip 
komunistų partija įsakys. Iš 
tikrųjų pasirodė, kad šis bol
ševikų apdairumas jiems buvo 
naudingas, nes daugelyje vie 
tų balsuotojų skaičius buvo 
visai mažas, kai kur, nežiū
rint prievartos ir grasinimų, 
jis siekė ne 90%, kaip skel
bė bolševikų propaganda, o 
buvo 15 - 16%. Tai patvirtino 
ir pats J. Paleckis intymiame 
pasikalbėjime. O balsavusieji 
dažnai metė tuščius vokus 
arba, vietoje kandidatų pa 
vardžių, įdėdavo iš «Lietuvos 
Aido» iškirpę «pensininką Mel 
chiorą Putelę». Nebuvo suda 
ryta jokių rinkikų sąrašų, 
nes nebuvo laiko tai padary 

ti, o be to, bolševikams jų nė 
nereikėjo, nes juk balsavimo 
rezultatai vis tiek iš anksto 
žinomi: «baâsuos» 95-99 pro
centai. Sovietinė propaganda 
kitokių balsavimo skaičių nė 
nežino Be sąrašų, kiekvienas 
uolesnis bolševikų šalininkas 
galėjo balsuoti po kokį de
šimtį ka tų Rinkimų komisi
jos pridėdavo į urnas balsų 
tiek, kiek reikėjo Tokie 
kla tojimai buvo plačiai var
tojami. Tokiomis sąlygomis, 
visai galimas dalykas, kad 
balsuoti gali 11('% a.r net 
120%, kaip po rinkimų viešai 
skelbė komunistai.

Apskritai, vis dėlto bal uo- 
tojų skaičius tuvo mažas, 
nors tikslios jo statistikos ne 
įmanoma pateikti Daugiau 
šiai balsų, be abejo, gavo jau 
minėtas «Melchioras Putelė, 
kurio formatas kaip tik atiti 
ko balsavimo k< rte'.es, o ma 
žiausia, bent Kauno apygar
doje — Jankelis Vinickis, ku 
ris toje apygardoje, kaip vie 
rantelis žydas', buvo išstaty
tas kandidatu. Provincijose 

buvo sumobilizuoti visi sunk 
ve imiai ir kitokios susisieki 
mo priemonės, kuriomis toli 
mesnių kaimų gyventojai bu 
vo vežami į rinkimų apylin 
kės. Tačiau ir tai mažai tepa 
dėjo. Balsavu iųjų skaičius 
buvo mažas ir niekas netikė 
jo oficialiais bolševikų prane 
Šimais, nes vis labiau buvo 
įsit kinta, kad jie paremti 
vien tik melu ir klastojimu.

Praėjus rinkimams, visi iš
rinktieji Liaudies Seimo na 
rlai liepos 21 d. turėjo susi 
rinkti į pirmąjį posėdį. Ir vis 
dar nei oficia iai, nei iš ofi 
cialiosios propagandos nebu 
vo aiškus galutinis Maskvos 
sprendimas G Dekanozovas 
ir N. G. Pozdniakovas tebu 
vo Kaune ir čia nuolat konfe 
ravo su komunistų partijos 
centro komiteto nariais ir vy 
riausybės žmonėmis — komu 
nistais Daug kas pradėjo aiš 
keti tik jau visai artėjant 
Liaudies Seimo susirinkimo 
dienai. Pirmasis nieko gera 
nelemiąs ženklas buvo komu 
nistų partijas paraginimas vi

siems patikėtiniams įstaigose 
ir įmonėse, kad jie šauktų 
tarnautojų susirinkimus, ten 
priimtų atitinkamas rezoliuci. 
jas, kurių tekstus komunistų 
partija tikriausiai gavo iš G. 
Dekanozovo, ir jas siųstų 
Liaudies Seimo prezidiumui; 
O tose rezoliucijose jau buvo 
aiškiai sakoma, kad Liaudies 
Seimas prašytų Aukščiausiąją 
SSSR Tarybą, kad toji Lietu
vą priimtų į Sovietų Sąjun
gos sudėtį ir Lietuvoje būtų 
įvesta Stalino konstitucija. 
Faktiškai niekas tų rezoliuci 
jų nebalsuodavo Jos tik bū
davo komunistų partijos agen 
to perskaitomos įmonės ar įs 
taigos tarnautojų susirinkime 

/ ir po to, kaip «vienbalsiai» 
priimtos, siunčiamos seimo 
prezidiumui Protestuoti susi
rinkimuose prieš tokių reze- 
liucijų skaitymą mažai kas te 
galėjo išdrįsti, nes jau visur 
kur buvo pastebima budri 
NKVD akis, kuri varė inten
syvų moralinį irfizinį terorą.

(B D.)
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LDEIDIAJJ

MIELI ATEITININKAI,

(tąsa)

Ateitininkai turi visus ska
tinti d<ar uoliau jungtis kovai 
su bolševikine sistema ir ateis 
tine jos ideologija Viena 
nuo antros yra neatskiriamos. 
Laisvam gi pasaulyje bolševi 
kine ideologija kai kieno iš
skiriama: palaikoma ir net 
pasekama prisidengiama tole 
rancija, peršama koegzisten
cija Negali būti tolerancijos 
melui, negali būti jokios ko
egzistencijos su piktu. «Kas 
nė su manimi, tas prieš ma
ne» (Mat. 12, 30).

Ateitinininkut ne vistiek, 
«ar pasaulyje bus įsteigta 
Kristaus karalystė ar Anti 
kristo , Savo mokslu ir me
nu, savo darbu ir gyvenimu, 
savo raštu ir žodžiu jis skel
bia ir rodo Dievą visur ir vi 
siems» (A Maceina). Ateiti- 
mukai yra Kristaus karalys
tės skleidėjai savo tautoje

LIETUVIŲ TAUTA dabar 
yra išstatyta, žūtbūtinei kovai 
dėl savo egzistencijos ir dva 
šios. Ir ue tiktai savame kraš 
te, bet ir išbarstyta po viso 
pasaulio pakraščius. Kas iš 
lietuvių'galėtu būti toks ne
jautrus, toks'bedvasis, kad li
gi sielos gelmių nedegtų di
džiu susirūpinimu? Susirūpini 
mu, kaip padėti savo tautai 
išsilaikyti ir pačiam išlikti jai 
ištikimu.

Lietuvių tautos kovoje už 
savo gyvybę ir laisvę ateiti
ninkai nėra pasidavę jokiam 
gundymui: nei ko aboravimo, 
nei koegzistencijos, nei vien 
šalio kultūrinio bendravimo. 
Savo tau.os neišduoti jokiom 
aplinkybėm mums šventu tęs 
tamentu yra Neprikl lusomy- 
bės kovų aukos, Sibiro tun 
drų ir kacetų kankiniai, Lie 
tuvos miškų partizanai Nega 
Įima per jų kapus žengti j su 
sitaikymą su «neišvengiama* 
padėtimi. Ar tai yra neišven 
giama? ‘H istorijos išmokau 
vieno dalyko, — rašo ameri
kietis žurnalistas apie dabar 
tinę Lietuvos nelaimę: — drą

— NEUŽMIRŠKITE SAVO 
LIETUVIŠKOS PAREIGOS, PA 
REMKITE JAUNIMO NAMŲ 
STATYBĄ. v 

sa negali mažos tautos išgel 
bėti nuo stipresnės, bet lais 
vę atgauna tik tos pavergtas 
tautos, kurios kovoja net be
viltiškai ir miršta laisvę gin 
damos” (Ed. A. Mowrer).

Kai tauta kovoja su mirti
nu pavojumi, ji pasidaro pir
muoju mūsų rūpesčiu Jubilė- 
jinis ateitininkų kongresas 
(I960) yra mus įpareigojęs 
«telkti visas savo jėgas ginti 
lietuvos laisvę ir gyvybę, rem 
ti kiekvieną Lietuvos laisvini 
mo darbą, dėtis į kovą su vi 
somis lietuviškomis organiza 
cijomis, kurios dabartinės prie 
spaudos nep ipažjsta». Oku
pacijos pripažinimas yra sa
vo tautos išdavimas.

Taigi, krs ir kaip besuoktų 
apie beviltiškumą kovos, pri 
mestos lietuvių tautai prieš 
jos valią, mes pasitikime Die 
vo Apvaizda ir amžių grūdin
ta lietuvių tautos ištverme. 
Ad augusta per angusta — 
per sunkenybes į laimėjimą!

TREMTYJE taip pat turime 
kai kurių sunkumų. Kiekvie
na emigracija — savanoriš
ka ar prievartinė — senesnį 
amžių naujai aplinkai laužia, 
jaunesnį pri'aiko Tolėjimas 
nuo savo tautos ateina kaip 
gyvenimo tikrovė: reikia pri
sitaikyti Prisitaikyti tenka, 
bet tai nereiškia nutausti. 
Nutautimas yra besaikis pri
sitaikymas «Nutautimas yra 
aplinkos triumfas prieš indi
vidą» (J Girnius).

Ate tininkai yra sąmoningi 
asmens, kurie gerai žino, ką 
tauta reiškia žmogiškos as
menybės pilnutiniam subren
dimui. Kai naujoji aplinka 
gundo jaunuosius savo tauti
nės kilmės ir reikšmės nepai 
syti, vyresnieji privalo juos 
ugdyti ir apspręsti lietuvišku 
sąmoningumu Lietuvybė jau
najai kartai negali būti tik 
koks prae ties atšvaistas, o 
asmenybės dalis, individuali 
būties išraiška. Būti ateitinin 
ku — tai būti sąmoningu lie* 
tuviu, savo tautos patiiotu. 
«Ateitininkas laiko savo pa
reiga — pabrėžia mūsų ideo
logija — įsigyti aiškų tautinį 
susipratimą, tą tikrą patrio
tizmą, kuriuo siekiama savo 
tautai kultūrinės didybes».

Siekti kultūrinės pažangos 
yra tautos šviesuolių, inteli 
gentų uždavinys ir pareiga. 
«Ateitininkai yra šviesuolių

Mykolas Vaitkus

Vaiko Žaidimas
Sielos jūroj kyla bangos, 
gema jausmo akmens brangūs — 
kaip įburti juos į mintį?
Kur jiem žodžių nusiskinti?

Štai vilties aušros safiras, 
štai briljanto džiaugsmas tyras, 
štai ir sopulio rubinas, 
štai ir meilės perlas grynas...

Jau sapnuoji burtu žodį, 
jau svajonei vardą duodi... 
Ach, tie žodžiai! akmenėliai 
ir kriaukšlelės kranto smėly...

O jausmų gelmė godinga, 
verda, šniokščia, nenustinga.. 
ir ne žodin ugnį lieti, 
vien liepsnoti ir tylėti...

Keturiasdesimts Metu

Misijonierius Tėv. JONAS 
BRl ŽIKAS S.J.

1922 m rugsėjo 17 dieną 
Prienų parapijos bažnyčioje 
J E. amžinos atminties vys 
kūpąs Antanas Karosas įš 
vedino tris naujus kunigus, 
tiarp jų vienas buvo kun. Jo
nas Bružikas. Šių metų rug
sėjo 17 d suėjo 40 metų, kai 
kun. Bružikas gavo teisę ir 
galią mokyti, vesti ir pašvęs 
ti. Ši diielė sikaktis praėjo 

organizacija, skirta.vesti sa
vo tautą nuo naujų idėjų prie 
naujų idealų ir kultūrinės pa 
žangos» (St Šalkąuskis) Tre
tysis ateitininkų kongresas 
(1935) dėlto yra skatinęs «yerž 
tis į pirmąs as ku'tūringų tau 
tų eiles”. Bet tai gali daryti 
tiktai tie ateitininkai, kurie 
savo išsilavinimu irišsiauklė 
jinau pranoksta laiko dvasią 
ir žmonių masę

(B D)

Dievo ir Žmonių Tarnyboje
beveik nepastebė-ta ir nieku 
ypating sniu neatžymėta 
Ankti rytą savo vienuolyno 
koplyčioje garbusis Jubilia
tas aukojo Viešpačiui pade 
kos auką ir buvo pasveikin 
tas artimųjų draugų.

Daug visokių darbų per šį 
keturiasdešim's metų tekoTė 
vui Bruž.kui dirbti Jis buvo 
gimnazijos direktorius, lai
kraščių redaktorius, klebonas, 
bet už vis labiau pagarsėjo 
savo misijomis. O tų misijų 
jis yra pravedęs j«au gražų 
skaičių, 940. Brazilijoje įvai
riose vietose ir vilo.se 35. Mi 
sijas vesdamas jis apkeliavo 
Lietuvą, Šiaurės Ameriką, An 
gliją, Vokietiją, Belgiją, Ho- 
landiją, Šveicariją, Austriją, 
Braziliją, Argentiną ir Uru
gvajų ir visur kalbėjo lietu
viškai Vienos misijos trukda
vo 8 dienas, kitos 3, kitos 5 
dienas. Jei imsime vidurkį tai 
vienoms mi-ijoms teks maž
daug 25 pamokslai. Atseit iš
tisa para kalbėjimo. Taigi 
Tėvas Bružikas vien misijose 
ir rekolekcijose yra kalbėjęs 
940 parų. Tai išeitų beveik 3 
metai ištisai dieną ir naktį. 
Šiandien dėl susilpnėjusius 
sveikatos daktarai nele džia 
jam vesti misijų, bet jis ran
da kitų būdų tarnauti Dievui 
ir žmonėms. Važinėja po vi 
las, laiko lietuviams pamal 
das, lanko ligonius, rūpinasi 
apleistaisiais ir į vargą pate 
kusiais Vargiai kas iš mūsų 
žino, kad jis kas mėnesį nu
veža į įvairius priemiesčius

KERMOŠIUS PRAĖJUSIĄ SA 
VAITE DAVĖ PAJAMŲ

Šeštadienį:
Medukai 5.540 cr, Bares 

5.074 cr , Sviedinukai 4.590 
cr , Lėlės 3.000 cr., Žuvelės
2 550 cr., Kimbol 1 020 cr.,Ra 
tas 1.040 cr., Šautuvėliai 1.400 
cr , Muzika 470 cr., Karoliai 
450 cr., Zuikutis 800 cr. 
Sekmadienį:

Baras 9.009 cr, Sviedinu
kai 8 240 c r , Medukai 7 380 
cr., Žuvys 6.550 cr.. Lėlės 
6.000 cr , Lakeliai 2 380 cr., 
Zuikutis 2 280 cr., Kimbol
3 950 cr , Ratas 2.040 cr , Šau 
tuvėliai 1 700 cr., Saldainiai 
1 450 cr., Karoliai 1,380 cr, 
Muzika 530 cr.

P P Segliauskai praėjusią 
savaitę buvo atidarę lėlių ba 
raką su savo fantais ir jauni 
mo namams uždirbo 9.000 cr.

P. Burbienė iš Agua Rasa 
tarp kitų vertingų fantų, ku
riuos ji surinko talkinama sa 
vo vyro iš vietos lietusių, 
įteikė labai gražų zuiku į, ku 
ris praėjusią savaitę buvo iš 
lei tas loterijos būdu ir gauta 
5 000 cr.

Iki šiol kermošius gryno 
pelno yra davęs 427.173 cr. 
(keturis šimtus dvidešimts sep 
tynis tūkstančius šimtą septy 
niasdešimts tris) kruzeirus.

Visiems dirbantiems, auko 
juslėms ir atsilankantiems nuo 
širdžiai dėkojame.

— Praeito mėnesio 21 die
ną Lietuvoje mirė Vyskupas 
Teofilius MATELIONIS Ve
lionis buvo bolševikų perse
kiojamas už tikėjimą. Iš viso 
kalėjime yra išsėdėjęs 18 me
tų. Lietuviams jis tapo tikėji. 
mo tvirtumo simboliu. Šį 
penktadienį 7 vai 45 min. vak. 
Vila Zelmos Bažnyčioje bus 
laikomos gedulingos šv. Mi
šios už Jo vėlę. Jaunimas 
kviečiamas pagerbti tikėjimo 
kankinį ir pasimelsti už jo 
sielą.

Komuniją 28 seneliams ir li
goniams.

Beto ant savo palinkusių 
pečių neša ekonominę «Mūsų 
Lietuvos» leidimo naštą Visi 
turime sutikti, kad tai ne eili 
nio pasišventimo Dievo vyras. 
Šia proga gerbiamam Misijo 
nieriui linkime gausios Vieš
paties palaimos, daug ilgiau
sių ir darbingų metų, dar S. 
Paulyje sulaukti auksinio ir 
deimantinio kunigystė» Jubi 
liejaus Dievas Tegloboja Jūs 
Nenuilstantis Jo Tarne
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FABRICA DE MALHAS
Petras Šukys

gamina meniškus ir stiprius megstinukus, rūbelius nau 
jagimiams ir kit.
Rua Jundiapeba, 45, Fone .« 63-4258 Vila Zelina (arti R

Ibitirama ir Av. Zelina).

ALEKSAS KALINAUSKAS
Advokatas

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

Residencia: Raštinė:
R. Joaquim Piza, 204 R. 15 de Novembro, 244

į4.o - Sala 7 - Tel. 37-0324 
no 14,00 iki 18,00 vai.

Lietuvi
Klausyk ir temk

LIETUVIŠKA PROGRAMA
kuri yra transliuojama kiekvieną sekmadienį, 

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.

* M ALONI 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/l02 Rua Coelho Neto, 281

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

Escritório Contábil Vila Zelina S/C Ltcja.
(REGISTRADO NO C.R.C.) jí . jí

RAPIDEZ — HONESTIDADE — PREÇOS MODlCOS
Horário: das 8 às 19 horas

Aberturas de firmas - Encerramentos de firmas - Transferências 
de firmas - Contratos na Junta Comercial - Distratosmá Junta Co 
merciul - Registros de firmas na Juma Comerdaį - Ęscrįtas 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 E2 - 

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

I Madeiras em gerai

Į SÈDE: Rua México, 98 - 9.o - sala 904 — Fone: 52-0229
| ' Endereço Telegráfico: «CABIUNA»
| Rio de Janeiro
■ Serraria « 1 T A » — Serra dos Aimorés — Município de 

'Nanque - Estado de Minas Gerais

LIETUVIŠKŲ PAMALDŲ KA
LENDORIUS

Pirmą mėnesio sekmadienį: 
Parque das Nações 1® vali 
Casa Verde, 17,15 vai.
Antrą :
Bom Retire, 10 vai.
Utinga 18,00 vai.,
Trečią:
Agua Rasa 8 vaL,
Moinho Velho 11 vai.,
Lapa 16 vai.,
Ketvirtą’:
Vila Guilhermine 17 vai.
Paskutinį:’
Vila Anastacioos‘8 vai.,

LIETUVIŠKŲ PROGRAMOS
TRANSLIACIJOS

(Lietuvos laikų)

VATIKANO RADIJAS

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

vai. 19, 25; 31 ir 19.6 metrų 
bangomis.

RIO DE JANEIRO
• J’-X ■. í

Lietuvių radio valandėlė 
«A voz da Lituanįą» yra trans 
liuojama PIRMADIENIAI S nuo

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

ANTANO ©AVll_€Nffl©
INDUSTRIA DE ARTEFATOS PLÁSTICOS 

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

posta] 4118 - Vila Zelina, Tèl 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

“JCIIH"
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 «Departamento do Ensino Profissional»

Pamokos vyksta vakarais
- Užsirašyti pas mokyklos direktorę Sofiją Misiukaitę - 
------ Rua d a Graça, 381 — casa 6 — Bom R etiro --------

20.15 vai. iki 20,45 vai.,

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

VIENINTELIAI ATSTOVAI G ARŠIOJO* W ANDINS L I N T GY t

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

■ W S? 21 Í
■ ■ ® * '

lIHMf CAKK1ERI m.
indoya, vviiio yrr ao<iai žinomas gėrimas 

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

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

SÃO PAULOCaixa Postai 3967

Casa Sprindys & Čia.
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.

'iEJCKITOUI© CONTAE1L

IN AJCHMIEfNTC
Irmãos Nascimento

RES. C.R.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 
Av Zelina, 831 — Vila Zelina — Tel. 63-7140 - S. Paulo

M

Statybos medžiagos sandėlis ir įvairių geležinių daiktų, indų bei darbo įrankių, 
krautuvė tiktai pas
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kos literatūros ir dovana» 
užrašydamas «Mūsų Lietuvą». 
(Gal atsirastų kas ir apmokė 
tų metinę prenumeratą).

MIRĖ TERESĖ NEUMANAITÉ

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.

BRANGUS TAUTIETI, ATSI
MINK, KAD SAVAITRAŠTIS 
«MŪSŲ LIETUVA» YRA VIE
NINTELIS LIETUVIŠKAS LAI 
KRAŠTIS BRAZILIJOJE. TAI P 
PAT ŽINOK, KAD JIS YRA 
TAVO IŠTIKIMAS DRAUGAS, 
PATARĖJAS IR GYNĖJAS. TO 
DĖL KIEKVIENAS SĄMONIN 
GAS LIETUVIS SKAITO, PLA 
TWA IR PRENUMERUOJA 

«MUSŲ LIETUVĄ».
Prenumeratoriai rėmėjai su 

mokėję po 1.000 Kr.:
Bačelis Zenonas, Bendžius 

Juozas.
— KALĖDOJIMAS Tęsia

mas Utingos apylinkėse.

Para Deputado Estadual

Arnoldon’

Lietuvos
RESPUBLIKOS KONSULATAS

CONSULADO DA LITHUANIA 

No 38$.

lihno.-Snr. Doutor,

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

los innumėros e utllissimos serviços prestados por V.S. a Lithua

nia e a cplonia Lithuana etn Sao Paulo, D.D. Presidente da Republi

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

signia da Ordem do Grão-Duque da Lithuania GEDIMINAS.

Aproveito esta opportunidade para apresentar a V.S. os 

protestos da alta estima e consideração.

Illmo. Snr. Amoldas Felmanas. p7
—£—â—E—1i__ &__ 1__ s. Consul da LLthumia.

LIETUVIS ADVOKATAS
Albertas Pavilavicius

atlieka visus teisinio pobūdžio darbus, kaip įvairiųW 
bylų vedimas, inventarijų sudarymas, deskitis,t doku

mentų atitaisymas, nuomininkų išmetimas ir kiti darbai. 
Av Liberdade, 47 - 9.o Andor Res.:$R. Fernando Palelio, 35 
Fones: 37-0395 - 35-5650 ■ 33-6011 São Paulo

— Nugarkaulio sunki liga 
surakino dar amžiumi neseną 
mūsų tautietę Kazimiero To- 
Jeikos iš Moinho Velho sese 
lę vienuolę Kleopą, kuri la 
bai sunkiai gali pavaikščioti. 
Iš Vila Mascotti prieglaudos 
ji buvo pervežta j Bragança 
Paulista St. Louis prieglaudą. 
Kas norėtų ją aplankyti, ima 
mas iš Rodoviária (Sorocaba 
na) stoties autobusas, Kelio 
nė trunka dvi valandas ir kai 
nuoja ten ir atgal 400 kr. Ne 
seniai aplankė eselę Kleopą 
jos brolis ir brolienė ir misi 
jonierius Jonas Bružikas S.J., 
nuveždamas jai daug lietuviš

Felmanas
são Paulo, 25 de Março de 1938.
RUA AUREL. COUTINHO.88 

TEL. 5-4275

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 VINA DEL MAR 
/ 

kurios savininkais yra Jonas Razulevičius ir Andrius 
Balčiūnas, Rua Donatarios, 49, Mooca — São Paulo 

Fone: 93 4486 (reaados).

Para Deputado Federal
SANTA PAULA NETO

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

I 
I

Šio mėnesio 18 d. Konne s 
reuthe Vokietijoje (Bavari
joj) mirė, sulaukusi 64 metų, 
garsioji stigmatizuotoji Tere
sė Neumanaitė. Ji pagarsėjo 
ne tik katalikiškame, bet ir 
visame pasaulyje kruvinuo- 
jančiomis Kristaus žaizdomis.
Kristaus žaizdų pasireiškimas 
pirmą kartą j vyko gavėnioje 
1926 metais ir iki jos mirties 
kiekvieną penktadienį pasi
rodydavo gyvos ir krauju pa 
plūdusios Kristaus žaizdos: 
veide, rankose, kojose ir šo
ne Tūkstančiai lankytojų bu 
vo liudininkai ir regėtojai Te 
resės kančių ir jos žaizdų. 
Kada pasibaigdavo 1 eresės 
kančios ir regėjimai, ji grįž
davo į normalų stovį ir žaiz 
dos užgydavo Svorį, kurį ji 
kančios i.r kraujo nutekėjimo 
metu prarafedavo, staiga vėl 
iš nežinomų priežasčių atgau 
davo.'lš nežinomų dėl to, kad 
Teresė nuo 1927 metų nieko 
nevalgė Ji buvo gyva tik kas 
dienine šv. Komun ja ir tru
pučiu vandens, kurį nugerda- 
vo priėmusi Švenčiausiąjį

Teresės Neumanaitės stig 
mos - žaizdos moderniškam 
mokslui suaarė didžiausią pro 
blemą ir paslaptį. Gi Bažny
čia šiame klausime visą lai
ką buvo labai atsargi. Niekad 
netarė dėl Teresės kančių ir 
žaizdų savo sprendžiamo žo
džio, nors lankytojams ne 
draudė ją matyti, vienok ne 
oficialiai su pagarba žiūrėjo 
į tuos viršgamtinius reiški
nius, gi šv Tėvas Pijus XII 
kartą jai siuntė net specialų 
palaiminimą. Šių eilučių auto 
riui teko asmeniškai lankytis 
Konuersreuthe ir matyti krau 
jais apkrekėjusius Teresės 
rūbus ir padarytas laike regė 
jimų nuotraukas, kurias pa

LIETUVOS NACIONALINĖ
MARTYNO MAŽVYDO B1BLIOTE

ADAMO KOZAKEVIC N.° 2801 
(ADOMAS KOZAKEVl ČlUS) 

Candidato na Chapa P. T. N.

aiškino patsai regėjimų liūdi 
ninkas Konnersreutho klebo 
nas Juozas Faber, šiuo metu 
jau turįs 92 metus.

Kas norėtų plačiai pasiskai 
tyti apie Teresės Neumanai
tės Tesėjimus, patariama įsi
gyti kun Jbn® Burkaus para 
šytą knygą, kuri randasi 
«Draugo» redakcijoj Čikagoj 
4545 W 63 rd. St., USA.

Kun J. Bružikas, S.J.
PS. Dar nėra patikrinta, 

bet atrodo, kad Teresė mirė 
rugs. 17 d. Tai šv. Pranciš 
kaus žaizdų šventė.

Ą.y. r Red
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— NEPAM RŠKITE, KAD 
ŠIS ŠEŠTADIENIS IR SEK- 
M A DIENI S 'JA U YP A PR’ EŠ- 
PASKUTINÉS KERMOŠIAUS 
DIENOS SEKANČIĄ SAVAITE 
KERMOŠIUS BAIGSIS. VISUS 
KVIEČIAME ATSILANKYTI.

— JUOZAS MARMA mirė 
14 d. rugsėjo, intęriore, Itu- 
verava mieste 79 m. amžiaus. 
Gyveno pas dukterį Moniką 
Paglenini Velionis kilęs iš 
Vilkijos. Kita duktė, Teodora 
Markunienė gyvena V. Luci- 
joje. t

i
— Laišką): J Novitskiui, J. 

Seliokui. A Gudavičienei, J. 
A. Krutulytei, A Lazdauskui, 
L Šlapelienei, A Masienei, 
Pr Kamantauskui, P. Radze
vičiui, A Pumputienei, Ant. 
Balčiūnienei.

— Laikraštyje turėtų ats
pindėti lietuvių kultūrinis gy
venimas. Bet redakcija netu
ri apmokamų žmonių, kuriuos 
galėtų siuntinėti į stambes
nes lietuvių kolonijas žinioms 
rinkti Tai yra surišta su iš
laidomis. Pageidautina, kad 
kiekvienas lietuvis, turįs vie
ną ar kitą žinią vertą dėme
sio, redakcijai praneštų. Or
ganizacijos privalėtų turėti 
savo korespondentus, kurie 
per spaudą vi uomenę mfor 
muotų Kai kartais laikraštin 
patenka viena kita žinia apie 
organizacijų veikimą netaip 
suredaguota, kaip organiza 
cijos vadai norėtų, 
kelia t iukšmą, grasina spau
dos neremti. Redakcija įspė
ja, kad o ganizacijų vadovy
bėms neaprašinėjant apie sa
vo veikimą, talpins eilinių na 
rių pranešimus. /

SMARKI ATEISTINĖ KOVA

Maskvoje sovietų oficialus 
organas «Trud> šiomis dieno
mis paskelbė Sindikatų suva
žiavimo nutarimą — visomis 
priemonėmis ir galimais bū
dais padidinti ateistinę kovą 
prieš religiją visoj Sovietų 
tąjungoj, bet ypač Lietuvoj, 
Ukrainoj ir Gorkio respubli
koj. Šiuose kraštuose, girdi, 
reikia ypatingai didinti kovą, 
kadangi sulig paskelbto nuta 
rimo tenai labiausiai reiškia
si religiniai burtai ir «jėzui
tizmas».

— Vasarą Anglijoje įvyku 
šioje tarptautinėje konferen 
cijoje ^puslaidininkių fizikos 
klausimais, sovietinėje dele 
gacijoje dalyvavo ir vienas 
lietuvis, fizikos matematikos 
kandidatas Požėla. Jis turėjo 
ir pranešimą Pagal Požėlą, ga 
Įima laukti, kad puslaidinin 
kiai bus daugiau pritaikomi 
praktikoje Konferencija paro 
dė, kad puslaidininkiai užima 
v.s didesnę vietą elektroninė 
je automatikoje, kosmoso ty
rimuose ir kitur.

-------- -j»-—zjt-
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