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Rinkimams Artėjant
j o.u rinkinių išvHk&rėEtd csa 

me. Vos kelios dienos beliko. 
Spaliaus mėn. 4 d. visi trys 
didieji kandidatai į guberna 
toriuos ir juos supančios gru 
pės bei politinės partijos, São 
Paulo didmiesčio aikštėse tars 
j balsuotojus paskutinį žodį 
ir žers pačius švariausius ar 
gumentus, svyruojantiems pa 
traukti, o tokių yra nemaža, 
kurie savo balsais nulems 
gubernatoriaus rinkimus.

Šie rinkimai jei nėra patys 
karščiausi São Paulo estado 
gubernatorių rinkimo istorijo
je, tai bent vieni iš karščiau 
šių, kelią didelio žingeidumo, 
susidomėjimo, ir kartu susirū 
pinímo nevien São Paulo es 
tade, bet visame krašte ir 
net užsienyje Nuo būsimo S. 
Paulo gubernatoriaus priklau 
eys ne vien estado ateitis, 
bet ir viso krašto. Dalinai at 
silieps santykiams su u žsie
niu Tokių pavyzdžių jau tu
rime iš kitų estadų. Pavyz
džiui Rio Grande do Sul gu
bernatoriaus politika kaip tik 
prisidėjo prie svetimo kapita 
lo įplaukimo sustabdymo Bra
zilijon. Pavyzdžiui Janio Qua 
droš rinkimus laimėjus užsie 
nio nepasitikėjimas dar pa
didėtų dėl jo jau žinomos po 
litikos si komunistiniais kraš 
tais. Jo komunistines tenden
cijas yra sunku nuslėpti. 
Štai 1950 m pasirašė komu
nistų suredaguotą Helsinkio 
taikos manifestą. Dar nespė
jęs sušiiti prez dento kėdėje, 
vienas pirmųjų dekretų buvo 
panaikinimas Pabaltijo diplo 
matinių atstovybių Nėra abe 
jonės kad tai buvo Krem
liaus reikalavimams. Toliau 
liau įvairių komunistinių kraš 
tų atstovų ordenais apdova 
nojimas nenuginčijamai rodo 
jo politines tendencijas.

Demokratiškai subrendusia 
me krašte rinkikai savo bal 
sus atiduoda už tą kandidatą 
kuris pateikia geriausią dar

Lenkijos Komunizmas

Ar šiaip kalbėsime, ar taip, 
Lenkijos komunizmas dar yra 
pakenčiamas ir žmoniškas, ir 
pats Gomulka dabartinėmis 
sąlygomis ir kai kuriais at- 
vėjais padaro gera savo kraš 
tui. Gomulkos vyriausybė ne
trukdo išvykti iš Lenkijos 
tiems, kurie nori ir gali iš
vykti pas savo gimines užsie 
nyje. Kas kita gretimoj Če
koslovakijoj Šiuo atveju čia 
yra didelė priespauda iš ko
munistų pusės.

bo planą. Iš visų kandidatų į 
gubernatorius tik Jose Bonifa 
cio Coutinho Nogueira turi 
paruošęs planus Politiniai su 
siprątusiame krašte jo laimė 
jimas turėtų būti tikras. Bet 
deja, Brazilijoje dar kitaip 
yra. Laimi ne geriausias, su
maniausias bei tinkamiausias 
kandidatas, bet tas, kuris ar 
ba yra labai didelis demago
gas, gudriais pažadais apgau 
na balsuotojus, arba būdamas 
turtingas, pinigais ar daiktais 
savo pusėn patraukia balsuo 
tojų simpatijas.

Atsargumas reikalingas se
natorių ir deputatų pasirinki 
me. Pažiūrėję i senatorių, ar 
deputatų propagandą pamaty 
sime, kad daug dalykų slepia. 
Nemaža dalis venga pasisa
kyti kokiai politinei partijai 
priklauso, už kokią vidaus ir 
užsienio politiką kovos. Visi 
aišKiai mato, kad Brazilijos 
finansiniai reikalai kasdien 
vis daugiau pašyja Bet lig 
šiol maža dalis te rį-o pasi 
sakyti už aiškią finansinę re
formą Daug kas vengia ją 
liesti, nes bijo visuomenės 
akyse populiarumą pamesti 
ir sekančiais rinkimais būti 
neišrinktais.

Tiksliai nežinia kiek lietu
vių naturalizuotų, turinčių tei 
sę balsuoti yra. Lietuvių kil 
mės. Brazilijos piliečių, šiame 
krašta yra nemaža. Lietuvis 
kos kilmės ir kraujo balsuo 
tojams renkantis kandidatus, 
be bendrų kiekvienam kandi 
datui reikalingų kvalifikacijų 
reiktų balsą atiduoti lietuvių 
draugams, kurie parlamentų 
tribūnose gina Lietuvos ir lie 
tuvių teises j laisvę ir nepri 
klausomybę, kurie kovoja už 
didesnes teises šiame krašte. 
Tokių draugų turime nema 
ža. Rinkimų metu kiekvienas 
balsas yra svarbus Pirm ne
gu balsuosime, apsvarstykime 
rimtai už ką balsuoti.

Skirtingas

Šias žinias perdavė vienas 
lenkas, kuris atvyko į Aus
traliją ir yra griežtas antiko 
munistas. Jo pasakojimu da
bar Lenkijos gyventojų skai 
čius daug mažesnis negu 
prieš karą, bet bažnyčios pil
nesnės žmonių

Tas atvykėlis pripažįsta, 
kad Lenkijoje žmonės gali 
gan laisvai kalbėti politinė 
mis temomis iki 
tam tikro laipsnio. Yra 
pažiūrų pasireiškimo laisvė. 

Dėl to iš Lenkijos gali ir 
kard. Višinskis laisvai išvyk
ti į ruošiamąjį Bažnyčios Kon 
gresą Romoje Iš kitų komu
nistų užimtų kraštų yra už
kirstas kelias.

— ARGENTINOJE, nors ci
vilinis karas sustabdytas, bet 
vidaus gyvenime dar vis nė
ra reik amo pastovumo Kai- 
kurie aukštesni karininkai y- 
ra areštuoti, apie 200 aukštes 
nio ra-jgo karininkų paprašė 
atleisti atsargon Karininkų 
nėra vienos, aiškios politinės 
linijos. Amerika ir šio politi
nio krizio metu finansinės pa 
rames Argentinai nenutraukė.

— KUBOJE partizanin s ju
dėjimas stiprėja Kubos vy
riausybė kas kart vis dau
giau varžo piliečių laisves. 
Jau beveik tokia pat tvarka 
ir «laisvės» kaip Rusijoje Už 
sienio žurnalistams Havanoje 
pranešė, kad be specialaus 
leidimo iš sostinės draudžia
ma išvykti. Taip pit įvažia
vimas sostinėn irgi suvaržy
tas. Tam tikras zonas, ypač, 
kur yra a įgyvendinti Krem
liaus «technikai», uždrausta 
lankyti Kubos ūkis smar
kiai smumka Prakt škai Kuba 
yra valdoma ne Fidel Castro, 
bet Kremliaus.

V K ' OKIET1JOS vy 
riausybė įsakė kad vokiečių 
I ivai vykstą Kubon su vokie 
čių ar kitų kraštų prekėmis 
turi gauti specialų vyriausy
bės leidimą.

Par Deputado Estadual

Dr. Modesto Gugliemi 
Deputatas MODES O GUGLIE 
Ml trisdešimts devynis kar
tus iš parlamento tribūnos 
pasmerkė komunizmą ir pa- 
s.sakė už pavergtų tautų iš
laisvinimą. Jo kandidatūrą į 
estado deputatus remia visos 
svetimšalių kolonijos iš ana
pus geležinės uždangos. Bal 
suodamas parašyk aiškiai Mo 
des.o Gugliemi vardą ir jo 

numerį 1839. P D C

Para Deputado Estadual

ADOMAS KAZAKEVIČIUS (ADAMO KOZAKEVIC) 
ŠIO «MÚSU LIETUVOS» NR LEIDĖJAS

ADOMAS KAZAKEVIČIUS yra mums gerai pažįstamas.
Jis išleidžia šį numerį, pagelbėdamas «Mūsų Lietuvai 

gyvuoti ir pasižada, jeigu laimės rinkimus, įvairiais būdais 
padėti tolimesniam lietuviškam veikimui Jis tikisi, kad visi 
lietuviai ir jų vaikai balsuos už savąjį žmogų. Jis sako: «Vi
sos tautos turi savo užtarėjus ir tarpininkus prie brazilų vai 
džios. Bet lietuvių tautiečiai iki šiolei dar neįstengė pastaty
ti savo kandidato ADOMAS KAZAKEVIČIUS yra lietuvių sū 
nūs gimęs Ribeirão Preto 1926 metais liepos mėnesio 29 d. 
Tėvai yra iš Kauno miesto. Šis jaunas lietuvis savo energi 
ja ir gabumais prasimušė į ekonominį gyvenimą ir Casa Ver 
de turi nuosavą grandinių dirbtuvę Beto jis visą laiką domė 
josi politika ir dabar yra kandidatas į estadualiniua deputa
tus. Kiek teko patirti, kad jis, gyvendamas Horto Florestal 
S. Paulo priemiesty, daug prisidėjo prie tenykštės parapijos 
naujos bažnyčios sta ybos ir iki dabar moka klebono nusta
tytą mėnesinę klebono duoklę Jo fabriko darbininkai, kur 
dirba ir lietuvių, yra patenkinti savo darbdaviu.

Jo rinkimų Nr. yra 2 801.

— BRAZILIJOS ministeris 
pirmininiías Hermes Lima pa 
tvirtino, kad prez, Kennedy 
12 d. lapkričio tikrai atvyks,

— Pietų Amerikos cinko ir 
kaikurių kitų metalų kasy
klos pergyvena didelį krizį. 
Ją išprovokavo komunistinė 
Rusija, paleidusi pasaulinėn 
rinkon tokius pat metalus že 
miau savikainos.

— PANAMOS vyriausybė 
pasiūlė sudaryti Karaibų jū
ros karinę sąjungą, panašią 
į NATO (Šiaurės Atlanto gini
mo Sąjunga). Aišku, kad šį 
sąjunga prieš Kubą bus nu 
kreipta.

— KUBOJE tebešaudo. Per 
paskutines tris savaites Ku- 
boję sušaudė virš 80 Fidel 
Castro politinių priešų. Rusi
joje irgi vyksta šaudymai. 
Kažin kur dingo tie komunis 

tėliai kurie taip gar- iai protes 
tavo prieš banditų mirties 
bausme nubaudimą Ameriko
je. Kodėl jie neprotestuoja 
prieš darbininką, studentų, in 
teligentų šaudymus Kuboje?

Koncentracijos stovyklos 
Kuboje, tokios pat kaip bibi- 
re. Keletą kalinių Amerikoje 
gyvenančių giminių išpirktų, 
grįžo pusgyviai, nepanašūs į 
žmones.

— Rusai ruošiasi Kubos 
sostinėje statyti «žvejų* uostą.

— Šiomis dienomis Sovietų 
Rusijos vyriausio sovietų pir 
mininkas Brezhenev lankėsi 
Jugoslavijoje. Tikslas už- 
megsti glaudesnius ryšius su 
diktatoriumi Tito Pastarasis 
neatsisako santykius sušvel
ninti, tačiau jokiu būdu neno 
ri būti Kremliaus satelitu.
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KEIČIAMA PROGRAMA
KAUNO MARKSIZMO LENI

NIZMO UNIVERSITETE

Šiais mokslo metais tikima 
si susilaukti daugiau kiaušy 
tojų Kaune veikiančiame va 
kariniame marksizmo-leniniz 
mo «universitete*. Daugiausia 
dėmesio teikiama KP istori
jos, filosofijos, ekonomikos ir 
ateizmo fakultetams Į šių fa 
kultetų pirmąjį kursą padavė 

, prašymus 550 kauniečių. Tai 
daugiausia miesto įmonių dar 
buotojai, mokytojai, mokslinių 
institutų darbuotojai, gamybi
ninkai. Pasak universiteto di
rektorės Rozos Slabodytės, 
keičiama studijų programa 
Svarbiausias dėmesys dabar 
būsiąs skiriamas seminari
niams užsiėmimams, 22 jo su
važiavimo medžiagai bei tarp 
tautiniams klausimams nagri 
nėti

— Kokie uždarbiai Lenki
joje? Pagal vyr. statistikos 
vaidybos Lenkijoje duomenis 
viena šeima vidutiniškai per 
metus turi pajamų apie 41.500 
zlotų (1,25 dol. - 100 zl), tai 
reikštų per 3.400 zl. pajamų 
p r mėg. 1958 m. Lenkijoje 
mažiaus»» pasiturinėių šeimų 
(kai vienas šeimos narys už 
dirba per 600 zl per mėn.) 
buvo 19% visų dirbančiųjų 
tarpe. 1961 m tokios šeimos 
sudarė jau 11% 1958 m. šei 
ma Lenkijoje maistu išleido 
46.4% visų «avo pajamų, tuo 
tarpu 1961 m tos išlaidos šie 
kė 45%, kiek pakilus išlai
doms rūbams, sveikatos, švie 

> timo ir kultūriniams reika
lams

PAGROBTASIS MISIJONIE-
RIU' KORNEVSKlS 

. . ■' ' ’
Kaip, žnome, per festivalį 

Helsinke, nežinomų jėgų bu
vo pagrobtas belgų kunigas, 
J, K rnevskis, kuris kariu su 
kit <is penkiais Ivunigais ėjo 
kapelionų pareigas Dėl pa 
grobimo yra apkaltinta Sovie 
tų Sąjunga Katalikiškoji Briu 
sėlio misija kreipiasi j įvai
rias užsienio reikalų min ste-

rijas, jieškodama kun. J. Kor 
nevskio pražuvimo pėdsakų, 
bet iki šiol dar nepasisekė 
surasti žinių.

APSUNKINTI IŠVYKIMAI

Rytų Vokietijoj komunisti
nė valdžia uždraudė išvyki
mus į šiuos kraštus: Albani
ją, Austriją, Egiptą, Indiją, 
Jugoslaviją, Raudonąją Kini 
ją, Suomiją ir Švediją. Ligi 
1961 metų kelionės į minėtus 
kraštus dar buvo galimos Gi 
j Sovietų Sovietų Sąjungą ir 
Čekoslovakiją R Vokietijos 
piliečiams bus galima lanky
tis tik pas pirmojo laipsnio 
gimines. (E)

TEIKIAMA PAGELBA

Persijai, kurioj nuo žemės 
drebėjimo žuvo 20 tūkstančių 
žmonių, visas pasaulis skuba 
su pagelba Laivais ir lėktu
vais vežama materialinė pa 
galba, o paštais ir telegramo
mis siunčiama piniginė. Vien 
Australija paskyrė 25 tūks
tančius svarų.

KAIP LAIKOMI BELAISVIAI 
KUBOJE?

Praėjusią savaitę j JAV at
vyko 3 belaisviai iš Kubos. 
Juos išpirko turtingi giminės, 
arba šiaip gailestingi žmonės. 
Už 3 belaisvius sumokėta 175 
tūks-tančiai dolerių Ištrūkę 
iš vergijos belaisviai pasako 
ja šiurpių dalykų Atvykusie
ji atrodė tik kaulai ir oda. 
Pagal jų pasakojimus visi in
vazijos suimtieji laikomi vie 
noj saloj tik 90 mylių nuo 
AJV. Miega ant cimentinių 
grindų. Maistas tik nuo mir
ties apsiginti Belaisvius gąz- 
dina, būk po stovyk a yra pa 
kasta 84 dinamito dėžės, ku. 
rios bus sprogdinamos, jeigu 
prasidėtų nauja invazija. Be
laisviams atvežamas maistas 
šiūkšLų dėžėse. Nusiprausti 
gauna tik kas trečia diena. 
Naktimis belaisviai gaudo 
žiurkes ir pasigardžiuodami 
jas suvalgo Kubos Kastro dar 
vis laukia iš JAV už belais
vius išpirkimo kainos 62 mi
lijonų dolerių.

MUSC LIETUVA

O. B. Audronė

Varpo Dūžiai
Taip skaudžiai dreba varpo dūžiai
Vidurnakty gūdžiam —
Gal šaukiasi gyvenimas trapiai sudužęs 
Tvėrėjui atlaidžiam.

Gal šaukiasi vėlė erdvėj bekraštėj
Paklydus nelauktai,
Gyvenimo dienų gražiausi raštai — 
Vien ašara tiktai.

Gaudimo virpančio pritvino oras
Ir sienos ir langai.
Gaudimo virpančio galingas choras
Dar aidi taip ilgai.

Išgirski, Viešpatie, šiame virpėjime.
Išgirski š;oj maldoj —
Keliais ir klystkelėm tiek kartų ėjome 
Kelionėje šitoj.,

Kolchozininku Išnaudojimas - Viena Svarbiųjų 

Sovietinio U-'io Klampynes Priežasčių
(H) 

Sodybiniai sklypai — parama kolehozininkams, 
tačiau ir jie varžomi

Kolchozininkų darbo apmo
kėjimo dydis Sovietų Sąjun
goje nėra vienodas ir jis pri
klauso nuo visos eilės v<. iks- 
nių ir ypatingai nuo kolcho
zo pajamų Tos pajamos gali 
būti didesnės, kur susiduria
ma su palankesnėmis dirvo
žemio ar klimato sąlygomis. 
Tų kolchozų pajamų dydis 
dar siejasi su jų administra
cija. Jei ji kolchozų nuolat 
keičiama, tai dažnu atveju 
neigiamai a siliepia pačiam 
kolchozui Pvz.. Lietuvoje ra
sime ne vieną kolchozą, per 
15 metų turėjusių 20 ar dau
giau pirmininkų.

Nors kolchozinė sistema o 
vietijoje veikia jau per 30 
metų, tačiau kom. partijos 
cenfcro komitetas savo orga
ne «Komunist» (1961m 12 nr) 
turėjo pripažinti, kad «krašte 
dar esama nemažo skaičiaus 
ūkiniai atsilikusių kolchozų 

su nepakankama produkcija, 
mažomis pajamomis ir nuo
lat besikeičiančiu kolchozi
ninkų darbo apmokėjimu... 
Žemas materialinio suintere
suotumo lygis kolchozininkus 
verčia ieškoti didesnių paja
mų jų sodybiniuose sklypuo
se ar ki ur»

Kaip būdingas pavyzdys čia 
nurodytinas < Draugystės» kol 
chozas Kuibiševo srityje. Šio 
kolchozo nariai 1961 metais 
tegavo po vieną grūdų kilo
gramą ir pinigais — už kiek 
vieną išdirbtą darbadienį po 
20 kapeikų grynais, be to po 
32 kapeikas per dieną ir apie 
10 rb, per mėnesį. (Lietuvoje 
1961 m. už darbadienius kai 
kuriuose kolchozuose buvo 
išmokė:a po vieną kg ir 200 
gr grūdų ir po 15 kap. pini 
gaiš Per metus darbingas 
vyras išdirbdavo apie 300 dar 
badienių, o moterys — per

1962 m. rugsėjo 29 d

pusę mažiau — E) 1958 m 
vienas kolchozininkas Lietu
voje vidutiniškai už vieną 
darbadienį grynais gavo (ap
skaičiavus naujais rubliais) — 
9,263 rb., o per metus atlygi
nimas grynais siekė 68,4. Tais 
pačiais 1958 m. už vieną dar
badienį Lietuvos kclchozinin- 
kas vidutiniškai gavo 1,74 kg 
grūdų per mėn., o per metus 
- 452 kg. Tas grūdų kiekis, 

to meto valstybinėmis supir
kimo kainomis tebuvo vertas 
maždaug 36 00 rublius, taigi, 
kolchozininkas gavo atlygni- 
mo grynais ir natūra tais me
tais vidutiniškai viso 104.40 
rublių, kas sudaro apie 16% 
jo per tą patį laiką pagamin
tos produkcijos vertės. (Plg 
P, Zunde «Valstiečių atlygini 
mas okupuotoje Lietuvoje», 
«Aidai», 1962 m. 2 nr.) Tuo 
tarpu ekonomistas ir žemės 
ūkio speciali* tas P Vasinaus 
kas savo straipsnyje leidiny 
je «40 metų» (Vilnius, 1958 m ) 
buvo pabrėžęs, kad pagal lie
tuvių ekonomistų 1958 m aps 
kaičiavimus, normalus atlygi
nimas valstiečiams už darba
dienį turėtų būti toks; grūdų 
— 3 kg., šieao šiaudų — 6 
kg, pinigų — 10 rb. (naujais 
rubliais — 1 rb )

Sovietijoje terasime tik ne
daugelį ir daugiau parodinių 
kolchozų, kurie kartais pris 
tatomi kaip «aukšto apmokė
jimo» pavyzdžiai. Gerieji dar
bininkai per metus atidirba 
450 5 0 darbadienių (Lietuvo
je 1958 m. kolchozininkas vi
dutiniškai išdirbo 260 darba
dienių) Pagal sovietinėje spau 
doje paskelbtus statistinius 
duomenis, atrodytų, kad kol 
chozininkai už jų daibą vidi 
tiniš-kai atmokami apie 12 16 
rb. per mėn Tai labai žemas 
atlyginimas ir jis toks svar. 
biausia dėl to, kad valstybė 

' moka žemas kainas už kol
chozų teikiamą produkciją

Kitas išnaudojimo būdas, 
tai imamos didelės kainos už 
kolchozams teikiamas žemės 
ūkio mašinų dalis ar jų tai
symą. Jas reikia mokėti mo- 

(pabaiga 3 pusi)

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

Buv. Liaudies Seimo narys

Sužinoję, kad tokių rezoliu 
eijų seimui vis daugiau plūs
ta, mes, nepartiniai jo nariai 
labai susirūpinome. Visi mū
sų pasitarimai ir pasikalbėji
mai buvo pradedami ir baigia 
mi vienu ir tuo pačia sakiniu:

— Lietuva turi likti nepri
klausoma, apie prisijungimą 
prie Sovietų Sąjungos nega
li būti nė kalbos Nutarėme 
pasimatyti su aukštaisiais So 
vietų dignitoriais Kaune: G. 
Dekanozovu ir N. G. Pozdnia 
kovu. Keletas įtakingesnių 
seimo narių sudarė man gali
mumą pasimatyti ir pasikal
bėti su tais «draugais». N G. 
Pozdniakovas dėjosi, būk jis 
neturįs jokios didesnės įta
kos į aktyviąją politiką ir 

(tąsa)
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il-

nič nieko ne alįs pareikšti. 
Jis man patarė kreiptis į pa 
tį G Dekanozovą ir iš jo iš
girsti visą teisybę. Tai buvo 
1940 m. liepos 18 d. ar 19 d.

vai G. Dekanozovas ma
ne priėmė vienui vienas 
G. Pozdniakovo kabinete.

— Pone minister!, — be 
gų įžangų kreipiausi į jį
kokie Sovietų Sąjungos pla
nai Lietuvos klausimu. Pasta 
rųjų dienų {vykdai mums su
kelia nemažo susirūpinimo 
dėl jos nepriklausomybės.

Jis nusišypsojo ir atsakė:
— Jūs klausiate apie Lietu 

vos nepriklausomybę. Taip. 
O ar jūs matote, kas vyksta 
už lango, matote?.. — ir jis 
ranka mostelėjo į lango pusę.

Iš tikrųjų tuo tarpu po So- 

vietų pasiuntinybės langais 
ūžė tarkai, ten jų buvo su 
sispietęs visas būrys, o toliau 
gatve žygiavo beveik vienų 
žydų manifestantų minios su 
raudonomis vėliavomis ir su 
ant lazdų paliautais Stalino, 
Lenino, Vorošilovo ir kitų ko
munistų vadų a vaizdais. Už
kimę manifestantų balsai plė
šė: «Ješli žavtra vojna»...

— Taigi, ar šie tankai ir 
šios minios jums nieko nesa
ko, — paklausė, į mane akis 
įbedęs, tas nedidelio ūgio, 
kiek nuplikęs Stalino patikė
tinis G. Dekanozovas. — Ma
tote, kas darosi už lango, kas 
vyksta visame krašte, o jūs 
drįstate kalbėti apie nepri
klausomą Lietuvą. Matote, 
jei jau ne ši minia, kuri nu
šlavė jūsų nepriklausomybę, 
tai šie tankai rodo, kad Lie
tuva jau nebegali būti nepri
klausoma. Mes jus išvadavo
me iš žiauraus Smetonos rėži 
mo... Lietuva dabar laisva... 

— tęsė jis kiek patylėjęs. — 
Žinokite, kad ten, kur ateina 
mūsų tankai, kartu ateina lais 
vė, oarbininkų ir valstiečių 
gerovė. Anksčiau mes išvada 
vome Gudiją iš lenkų, ir visi 
gudai be galo patenkinti nau 
ja santvarka, be galo jie da 
bar džiaugiasi nauju gyveni 
mu. Visi jie dėkoja Stalinui 
už išvadavimą. Ten dabar 
pradėtas naujas gražus gyve
nimas.

— Atsiprašau,— pastebėjau 
aš, nors aš Sovietų Sąjungoje 
nebuvau, bet girdėjau, kad 
Sovietų Sąjungoje, o ypačiai 
Gudijoje, v.s dėlto yra nema 
ža skurdo ir vargo, vargsta 
darbininkai fabrikuose, o ypač 
ūkininkai kolchozuose.

— Melas! — gan piktai jis 
pertraukė mane. — Tai So
vietų Sąjungos priešų propa
ganda Pas mus visur geras 
jr gražus gyvenimas. Lietuvą 
mes padarysime laimingiau
siu kraštu.. Lietuvoje įsteig 

sime kolchozus, ir tuomet pa 
tys pamatysite, kokios gero
vės susilauks ūkininkai ir 
darbininkai. Bus tikras ro
jus...

— Na, kolchozų nė nema 
nykite daryti Jūs sukelsite 
tokią audrą Lietuvoje, kad 
paskui patys gailėsitės Į jū
sų kolchozus ūkininkai neis, 
jie iš prigimties individualis 
tai, — nesivaržydamas atsa
kiau.

— Nesirūpinkit, jūsų ūki 
ninkai į juos taip pat dėko
dami Stalinui džiaugsmingai 
eis, kaip dabar šios minios 
prašo, kad Lietuva būtų jjung 
ta į Sovietų Sąjungą.

Iš G. Dekanazovo žodžių 
man visai paaiškėjo šėtoniš
kas jo planas: mes patys tu
rime prašytis priimami į So 
vietų Sąjungą, tai reiškia, sa 
vomis rankomis turime išsi
kasti sau duobę ir save pa
laidoti

— Ne. taip nebus, mes ne-

2



■ ■■

s pusi. MUSŲ LIETUVA 1962 m rugsėjo 29 d

(pabaiga iš 2 pusi.)

nopolinei organizacijai «So- 
juztechnika». (Lietuvoje ji va
dinama susivienijimu «Lietu
vos žemės ūkio technika»). 
Pvz, jei kolchozos nori įsigy 
ti melžimo mašiną, jam ten
ka parduoti 35 tonas pieno, 
o traktoriaus DT — 54 patai
symas yra lygus 16,4 tonų 
kviečių perkamąja! kainai. 
Be to, partijai ir vyriausybei 
skatinant kolchozų pajamų 
sumas skirti vad. «nedalo
miems fondams», tai neigia
mai atsiliepia sumoms, kurios 
galėtų būti skirtos kolchozi- 
ninkams apmokėti. 1961 m 
pradžioje tie fondai buvo pa 
siekę 19 700 mil. rb sumą 
(plg, «Narodnije choziaistvo 
SSSR v 1960 godu: statičes- 
kiį sbornik>, Maskva, 1961) ir 
jie skiriami ne tik kolchozų 
kai kuriems reikalavimams 
patenkinti, bet ir tikslams, ku 
riais normaliai rūpinasi pati 
valstybė (kelių, mokyklų, li
goninių statyba). Šalia visų 
priežasčių, dar kolchoziniu 
kus ir pačius kolchozus skriau 
džia įsigalėjęs paprotys išpil
dys i «socialistu us įsipareigo
jimus», valstybei atiduodant 
kolchozų gamybą.

SODYBINIAI ŪKIAI — PA
GRINDINIS PAJAMŲ ŠALTI

NIS KOLCHOŽIN1NKAMS

1960 metais, pagal oficialius 
sovietinius duomenis (žiūr. 
«’ arodn >je choziaistvo SSSR 
v 1960 godu: statičeskij sbor 
nik, 1961) tų sodybinių skly
pų visoje Sovietijoje buvo 
5 30 <>00 hektarų arba 2,61% 
viso dirbamojo žemė» ploto. 
Je> šiaip visoje Sovietijoje vi 
dutiniškas vieno sodybinio 
ūkio plotas buvo 0,31 ha, tai 
Paoaltijo respublikose tais 
metais jų plotas buvo didžiau 
sias; Lietuvoje — 0,53 ha, Es 
tijoje — 0,48 ha ir Latvijoje 
— 0,46 ha Kai kuriose respu 
blikose, pvz. Armėnijoje ir 
Az rbaidžane tie plotai tesie 
kia 0,14 ha ir daugiau juose 

kultivuojama vynuogės ir ci
trininiai vaisiai.

Elta

Tebesiaucia Stalino Laiku

Sauvalė Nusikaltimams

Aiškinant
Aukšč Teismo pirm. Likas 
reikalauja didinti bausmes, 
randa naujus nusikaltimus 

kolchozininkų tarpe

Lietuvoje kovoje su gausė 
jančiais nusikaltimais vis la 
biau šaukiamasi visuomenės 
paramos Aukščiausiojo Teis 
mo pirmininkas A. Likas ra 
šydamas apie kovą su ausi 
kaitimais («Tiesa», 203 nr) 
teigia, kad tos paramos vis 
dar nepakanka. Girdi, jei pa 
žvelgti į eilę ne taip seniai 
Lietuvoje išsprę tų stambių 
bylų (čia įeina ir bylos dėl 
valstybinio ar visuomeninio 
turto grobstymo, kyšininkavi 
mo. spekuliavimo užsienio va 
liūtą ir kt) tai pasirodė, kad 
atskiros organizacijos, jų va
dovai net nuolaidžiavę kalti 
ninkams, Aukšč teismo pir
mininko nuomone, didžiausias 
dėmesys turįs būti kreipia 
mas į tai, kad nebūtų leidžia 
ma kilti nusikaltimams

Čia pirmininkas Likas tei 
gia, kad nusiKaltimų skaičius 
galėtų mažėti, jei visuomenė 
būtų daugiau teisiniai auklė 
jama, šviečiama, jei teismai 
daugiau vykdytų išvažiuoja 
mųjų sesijų, jei bū:ų daugiau 
leidžiama įstatymų kovai su 
nusikaltimais. Tikrųjų nusi
kaltimo augimo priežasčių Li 
kas nenurodo ir jis negali jų 
iškelti, nes tatai reikštų pas 
merkti visą bolševikinę siste 
mą, su kolchozais, krašto ali 
nmu, gyventojų išnaudojimu 
ir kitomis negerovėmis prieš
aky

Užuot jas iškėlęs, Likas nu 
rodo į dvi būdingas aplinky
bes. Viena, jo nuomone, Lie
tuvos teismai už ypatingai 
pavojingus nusikaltimus, kaip

‘Mykolas Vaitkus

Teka, Teka Sidabras
Teka, teka upelio sidabras 
dieną, naktį j nežinią skuba. 
Kas pasakys, ar jis ten laba ras, 
ar vien blogą, klastingą ir grubų?

Jis neklausia. Smagus ar nuliūdęs — 
per žolynus, per akmenis bėga.
Jis pažįsta vien žvilgantį judesį, 
jis paklusęs mį-dingajai jėgai...

Kiek praeity jau metų ugęso? 
kiek sidabro bangų nuskambėjo? 
kiek dainelės nusinešė džiugesio? 
kiek svajonių nukvepėjo su vėju?

Ar svarbu tai? jam reikia skubėti.
Galas toli... o gal neužilgo?
Tad, bangelės, bėkite, bėkite!
Ten, kažkur Okeanas taip žvilga.

turto g-obstymas ar prievar
tavimas skirią per švelnias 
bausmes (dažnu atveju kalti
namieji baudžiami sušaudy
mu — E) Antra. Aukšč. teis
mo pirmininkas iškelia sovie 
tiniam režimui dar n o Stali
no laikų labai būdingą reiški 
nj. būtent, kad piliečiai nepa 
grįstai traukiami baudžiamo
jon ir administracinėn atsa
komybėn, o teismai reikiamai 
neišbyrę pagrindinių įrodymų 
šaltinių, pritaiko įstatymo nu 
matytas sankcijas Taigi, so
vietinio teismo aukštas pa^ei 
gūuas ofic aliai pripažino, 
kad Lietuvoje tebesiaučia sta 
lininė sauvalė ir ji lygiai lie 
čia miliciją ar saugumą bei 
teismus Drauge Likas dar 
patvirtino kad ne metas kai 
bėti apie gyventojų teisinį 
švietimą, kai tų teisės orga 
nų atstovai užuot tarnavę 
teisingumui imasi sauvalės 
priemonių.

Kai Lietuvoje administraci 
niai organai turi didelių trū 

kūmų, tai Likas visvien jau 
džiaugiasi, kad spaudoje dau 
giau pasirodo medžiagos tiek 
apie pagausėjusius teismo pro 
cesus, tiek apie teismų darbo 
trūkumus Toji spauda noro
mis nenoromis iškelia ir fak 
tus ap e Lietuvoje praktikuo 
jamą bylų vilkinimą, jų pavir 
šutiuišką nagrinėjimą ir kt. 
O teisminė praktika dar pato 
danti, kaip pažeidžiami įstaty 
mai atskirose įmonėse ar įs 
taigose, nepagrįstai atleidžiant 
darbininkus ar tarnautojus, 
kai teismai patenkina kas an 
trą atleistojo skundą. Tatai 
reiškia, kad pusė visų Lietu 
voje atleidžiamųjų iš darbo 
pašalinama be rimtų priežas
čių, taigi ir vėl sauvalės ke
liu.

Lietuvos teismai neišgali 
susidoroti su turto grobstymo, 
kyšininkavimo ar prievartavi 
mo nusikaltimais, bet, štai, 
pasirodo, jau iškyla nauja nu 
sikaltimų kategorija — jie 
teismuose ligšiol dar nebuvo 

atsiradę, tačiau jų skaičius 
vis auga. Tai, girdi, silpnai 
aiškinami nusikaltimai, susiję 
su žemės ūkio technikos ga
dinimu, jos bloga priežiūra, 
su menkaveitės produkcijos 
išleidimu, su kolchozų, sov- 
chozų pasėlių nuganymu, kol
chozinių įstatų pažeidimais, 
veltėdžiavimu ir pan. Kaip 
matyti, tai jau visai nauja nu 
sikaltimų rūšis, už kurią pir
moje eilėje tektų į kaltina
mųjų suolą sodinti ne kolcho 
zininkus (pvz. už menką ga
mybą ar pasėlių nuganymą), 
bet kokios sistemos kūrėjus 
ir iš viso visą bolševikinę 
santvarką. Šaukimasis į vi. 
suomenės paramą atrodo tuš
čiu šauksmu, kai įstatymų kū 
rėjai bei vykdytojai patys 
vykdo nusikalstamą darbą.

Ita

PIETŲ AMERIKOS LIETUVIŲ 
KONGRESAI

Beveik prieš pora metų jvy 
kusiame ietų Amerikos lietu 
vių Kongrese Buenos ^irese 
buvo nutarta kasmet ruošti 
kongresus, bet vis kituose 
kraštuose.

Sulig nutarimo ateinančių 
metų pradžioje, toks kon re- 
sas turėtų įvykti Urugvajaus 
sostinėje, Montevideo mieste. 
Iš privačių šaltinių ir iš spau 
dos teko patirti, k; d kongre. 
sui jau ruošiamasi, nors dar 
data nepranešta Urugvajie
čiai linkę suruošti Užgavė
nėms. Nors jau nedaug laiko, 
bet tikimasi kad didesnis ar 
mažesnis būry lietuvių iš Bra 
zilijos kongresannuvyks ypač 
kad. Urugvajaus vyriausybė 
svetimšaliams kraštan įvažiuo 
ti sunkumų nedaro su bet ko 
kiu pasu.

Brazilijos lietuviams Pietų 
Amerikos lietuvių koagresas 
teks ruošti 1964 m. pradžioj.

Kongreso paruošimas reika 
lauja daug darbo. Nors dar 
beveik pusantrų metų yra li
gi kongreso, tačiau pradėti 
darbą yra pats laikas. Reik 

(pabaiga 4 pusi;)

balsuosime už Lietuvos prisi
jungimą.

Ak taip? Labai gaila, kad 
aš apsirikau su pasiūlyta man 
jūsų kandidatūra .. Gaila, gai 
la... apsirikau. — Jis valandė 
lei nutilo, o po to primerkęs 
akis tyliai, bet ciniškai pa 
reiškė: — Tik pamėginkite. 
Yra priemonių daryti taip, 
kaip mes norime, o jų mes 
pakankamai turime...

Dabar man visai aišku pa 
sidarė, kad ir šis aukštas Sta 
lino patikėtinis nėra kas nois 
kitas, kaip tik įgudęs diploma 
tas — čekistas. Paaiškėjo, 
kad Liaudies Seimo narių lau 
kia: mes esame pakliuvę į 
velniškus Maskvos spąstus.

Tačiau aš nenusileidau ir 
ilgai jam įrodinėjau, kad to
kios priemonės, kaip Lietu
vos įjungimą» į SSSR, viso 
gyvenimo susovietinimas, ūki 
ninku kolektyvizacija sunai
kins gana jau ankštai ūkiškai 
pakilusį kraštą ir sukels sti 
prų priešbolševikinį judėjimą. 

O nuo to ne tik Lietuva daug 
nukentės, bet ir pačiai Sovie 
tų Sąjungai bus ne į sveika 
tą Mano argumentai, nors jis 
atidžiai klausė, mažai jį pa
veikė. Tiesą sakant, ir jis nie 
ko negalėjo padaryti, nes bu 
vo tik klusnus Kremliaus vieš 
pačių tarnas ir turėjo vykdy
ti jų duotus nurodymus O tuo 
met bent man atrodė. Krem
liaus viešpačių galvos buvo 
pilnos imperialistinę fantasti 
nių planų, kaip jie, išnaudo
dami šio karo situaciją, pasi
darys visos Europos, o gal 
dar ir kitų kontinentų valdo
vai.

Mano pasikalbėjimas su G 
Dekanozovu užtruko gana ii 
gai, apie pusantros valandos, 
bet mūsų trokštamų rezulta
tų jis nedavė. Iš pasikalbėji
mo buvo aiškų: Maskves pla 
nu Lietuva turi būti įjungta į 
Sovietų Sąjungą.

Po šie pasikalbėjimo su G. 
Dekanazovu, kuris tais savo 
atvirais planais ir grasini

mais mane kaip šaltu vande
niu apipylė, norėjau pasima
tyti su ministério pirmininko 
pareigas einančiu prof Vincu 
Krėve Mickevičium Iki sei 
mo susirinkimo dar buvo dvi 
dienos Norėjau sužinot, ko 
kių informacijų turi mūsų vy 
riausybė ir ką ji galvoja Po
nas profesorius maloniai ma
ne priėmė.

— Kaip nepriklausomybės 
klausimas? — buvo pirmas 
mano žodis

— Prastai, — atsakė jis — 
Ką galėjau, viską Maskvoje 
dariau, bet išeities nėra Nors 
anksčiau V. M. Molotovas ir 
buvo užtikrinęs mums nepri 
klausomybę, bet matyti, pas 
kutinės žinios kita linkme pa 
suko tą klausimą ir nulėmė 
mūsų likimą. Baigta.. Mes 
esame okupuoti. Dabar reikia 
gelbėti tai, kas dar galima iš 
gelbėti, pirmoje eilėje inteli
gentiją Kai jūs jų planams 
pasipriešinsite, tai ne tik pa
tys su šeimomis žūsite, bet 

kerštas kris ant visos mūsų 
inteligentijos Ji bussunaikin 
ta Aš tuo klausimu turiu pa
kankamai žinių — labai liūd
nu bals j atsakė profesorius 
ir, matyti, sunkiai šį momentą 
pergyveno.

Tos iš minoterio pirminin
ko pavaduotojo prof. Krėvės- 
Mickevičiaus išgirstos infor
macijos buvo antras smūgis, 
kuris mane visai parbloškė. 
Išėjau kaip apsvaigęs. Vė
liau paaikėjo, kad G. Dėka 
nozovas profesoriui V. Krė- 
vei Mickevičiui dėl mano pa
sikalbėjimo su juo pasakė: 
kogo, kogo, a Gurmusa — ja 
uničtožu . (ką, ką, bet Garmų 
aš sunaikinsiu...)

Tą pačią dieną susitikau 
keletą kitų seimo narių, tarp 
jų seną komunistų veikėją M. 
Meškauskienę. Ji, kaip ir ki
ti komunistai, jau taip pat ži
nojo, ko iš Liaudies Seimo 
Maskva reikalauja. Partiečiai 
dar bandė tai pagražinti, tvir 
tindami, kad tai būsiąs gar

bingas įsijungimas, lygaus su 
lygiu, bet, kaip atrodė, jie 
plačiau tuo reikalu nenorėjo 
ar negalėjo kalbėti. M, Meš
kauskienė tik pareiškė:

— Mes neokupuoti, bet gar 
bingai įsijungiame į SSSR.

Pagaliau, atėjo nelemtoji lie 
pos 21 d — Liaudies Seimo 
į pirmąjį posėdį susirinkimo 
diena Lietus iš pat ryto lyja, 
tarytum pati gamta pritaria 
mūsų nuotaikai, Lietuvos lai 
dotuvių nuotaikai. Posėdis tu 
ri įvykti Vaktybės Teatre. Nie 
ko nepadarysi, atėjus nusta
tytai valandai tenka vykti. 
Liūdna, nepaprastai liūdna, r© 
žemėn lįstum, kad tik netek
tų toje tauh s tragedijoje da
lyvauti Bolševikams komedi
ja, o mums — tragedija Tea 
tre sutinku kitus narius. Dau 
gumas jų taip pat labai nusi
minę, geriau jaučiasi tik par 
tiečiai, kurių akys spindi 
džiaugsmu.

(B D )
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St Santvaras PADĖKAA. r. NAUJCJi
VALDYBA 
DDEBDIAJi

MIELI ATEITININKAI,

(tąsa)

Kitados pakako atsisėsti 
mokyklos suolan, kad prasi- 
kištum iš savo aplinkos. Da
bar nė nė mokslo diplomas 
neišskiria iš masės mokytų 
žmonių. Prasistiebia tiktai vir 
šesni už kitus — rinktiniai 
asmens. Jie iškyla viršum sa 
vo tautos, jai šviečia ir vado 
vauja. Tai žmonės išmintingi 
ir vakari, turį dvasinės jėgos 
ir entuziazmo aukotis tam, 
kas yra teisicga ir dora.

Ateitininkų idealai įparei
goja ryžtis būti tokiais savo 
tautos šviesuoliais Savo pra
našesniam išsilavinimui dabar 
privalu pasinaudoti palankio
mis aplinkybėmis, kokių nie
kada neturėjkme tokiam žy
miam savo narių skaičiui. 
Prieš mus yra atviri gausūs 
vakarų pasaulio kultūros lo-' 
biai. Reikia įtempti visas sa
vo jėgas ir gabumus pasisa
vinti tam, kas kitose tautose 
yra gero, uoliai siekti moks
lo, nepasitenkinti jokiu vidu
tiniškumu, veržtis į pirmąsias 
inteligentų eiles. Tuo būdu 
bent kiek atversime tėvynėje 
daromą Ijettovių tautai ža,ą 
Mums ^reikia prieš bolševikų 
kuriamą materialistinę ir ko 
lektyvistirię kultūrą pastatyti 
krikščioniškai hum mistinę» 
(A, Maceina).

Vienas iš ryškiųjų lietuvių 
tautos bruožų kaip tik yra 
kilnusis krikščioniškasis žmo 
aiškumas. Dar XI amžiuje vo 
kiečių kroniniokas Adomas iš 
Bremeno lietuviškas gentis 
pavadino visų žmoniškiausiais 
— «homines humanissimi». Kai 
dabar pavergtoje Lietuvoje

(pabaiga iš 2 pusi,) 

žinoti, kad darbo žmonėms 
ar studentijai norinčiai toliau 
išvažiuoti reik iš anksto pra
dėti lėšas taupyti ir išsirūpin 
ti gauti norimu metu atosto 
gas.

Jei batų galimybės iš Uru
gvajaus ar Argentinos atvyk
ti chorams, tautinių šokių gru 
pėms, jau būtų pats laikas 
susirūpinti programų suda
rymu.

Ankščiau pradėjus paruo 
šiamuesius darbus ir išrekla
mavus, reikia tikėtis, kad ne
maža JAV ir Kanados lietu
vių susigundytų Brazilijon at 
vykti atostogų praleisti ir kon 
grėsė dalyvauti. 

žmoniškumas stelbte stelbia
mas, tai laisvajame pasauly
je yra mūsų pareiga tą savo 
tautos bruožą išsaugoti tiek 
santykiuose su kitom tautom, 
tiek savo tarpe ir darbe. 
Ypač kultūrinis mūsų darbas 
turi rodyti, knd atstovaujame 
kilniam ir tauriam žmonišku
mui, kuris apsireiškia lietuvių 
tautos charakteryje ir kūry
boje. Didesnis tad susirūpini
mas sava Ii tuviška kūryba, 
kiek tai į ranoma dabarties 
sąlygomis, yra ne vien mūsų 
kūrėjų, bet ir visų mūsų rei
kalas. Kūrėju ne kiekvienas 
gali būti, bet kiekvienas atei
tininkas gali ir privalo būti . 
lietuvių kultūrinio darbo rė
mėju ir skatintojų. Gi tasai 
darbas daug kuo siejasi su 
organizacija.

ORGANIZACIJA sukaupia 
žmones ir idėjas vienam ku
riam tikslui Tai sutelktinėje 
ga. Tačiau realią jėgą orga
nizacija įgyja tik tada, kai 
jos nariai yra sąmoningi ir 
veiklūs, drausmingi ir parei
gingi. ištikimi savo principam 
ir paslaugūs savo vadovybei. 
Idealistinėje organizacijoje 
pareigos įsipareigojimas yra 
laisvas, dažnai reikalaująs ne 
mažos asmeninės aukos. Bet 
tai ir rodo, kiek nariai turi 
idealizmo bei ryžto, kuris idė 
jas verčia konkrečiais dar
bais.

Didžios idėjos, anot Mairo
nio, nemiršta kaip žmonės. 
Nemiršta ne: ir tada, kai da
bartyje nėra realizuojamos. 
Bet idealizmas žmonėse gali 
mirti ir aumiršta, kai dvasią 
užvožia perdaug sunki me
džiagos krova. Nė ateitinin
kai nėra saugūs nuo šio pa
vojaus, ypač tokiam krašte, 
kur medžiaginių gėrybių trau 
ka gundo persikrauti jų apsi
rūpinimu. Tada rūpestis savo 
organizacijai mažėja, gi tuo 
pačiu mąžta ir organizacijos 
galia bei svoris visuomenėje.

Ateitininkų organizacija, 
kaip parodė paskutinieji rin
kimai, tebėra viena iš gau
siausių ideologinių sambūrių, 
tačiau negalima teigti kad bū 
tų viena iš judriausių. Mūsų 
narių gausa nėra tiesiog pro
porcinga jėgai, kurią galėtu
me ir turėtume išvystyti. Vis 
dar lieka siektinu uždaviniu 
St, Šalkauskio skatinimas «su 
prasti, susiorganizuoti, kurti 
ir kovoti» Šis organizacinio

Širdies Lopšinė r<-'- -i
Užmik, širdie, kaip miega kūdikis nekaltas, 
Nebeklausyk, nebegirdėk piktų kalbų!
Tu visad būki, kaip metalas šaltas, 
Mano krūtinėje nemėtyki žaibų!

Tikėjai tu moters širdies skaistumą,
Tikėjai tu, kad dulkėm neapsineša žiedai, 
Kad melas neuždengia žvilgsnio ir akių žydrumo 
Kad spindi meilės krištolu veidai...

Aiman, jau net gimtajam kaime
Matei lelijos veidą apsinešusį purvu — 
Draugai, kaip vagys, grobė tavo laimę 
Ir tavo giesmę perrėkė balsai sparvų ..

Ir nūn, pažvelgi į augštą dangų, 
Beribė ta šalta ir drumzlina.
Vorai vosatinkliais apraizgė langus, 
Ir verkia tavyje rūsti rudens diena...

Užmik, širdie, kaip miega kūdikis nekaltas, 
Nebeklausyk, nebegirdėk piktų kalbų!
Tu visad būki, kaip metalas šaltas, 
Manoj krūtinėje ntmėtyki žaibų!

vajaus šūkis, iškeltas Nepri
klausomoje Lietuvoje, šian
dien dar labiau vykdytinas, 
nes ir Lietuvos nelaisvė it 
naujos gyvenimo sąlygos iš 
mūsų reikalauja ypaiingo su- 
siorganiza\imo susiklausymo, 
dráu mingumo ir kovingumo. 
Turime būti toks darnus, verž 
lūs ir da bštus vienetas, kad 
nebūtų teiraujamasi, ką atei 
tininkai veikia, o aiškiai jau 
čiama, ko jie siek a ir ką da 
ro savo sieki nam įgyvendinti.

Dabarties gyvenimo sąlygos 
mūsų organizacinio darbo svo 
rį nukelia į atskirus vienetus 
ir asmenis, išsklaidytus dide
liuose plotuose. Nuo tų atski 
rų vienetų, nors jie būtų ir 
negausūs, priklauso Ąteitinin 
kų Federacijos gyvastis ir 
ateitis. Kiekvienas ateitinin
kas savo vietoje ir savo pa 
reigose turi būti pasiryžęs 
taip dirbti, tartum nuo jo pri
klausytų visa organizacija. 
Tik tuo būdu tegalima save 
organizaciją išlaikyti pajėgią, 
veiklią ir įtakinga. Pagrindi
nis dalykas yra visų noras 
bei ryžtas dirbti ir aukotis to 
kiu būdu, kokiu yra siekia
mas idealas.

IDEALAS, tikrai vertas sa 
vo vardo, yra toji vertybė, 
kuri įp asmina žmogaus gy
venimą ir. skatina jos siekti 
nesuinteresuotai Taip yra dėl 
to, kad nelygstama ir neribo 
ta vertybė savyje yra geras 
dalykas arba gėrybė. Ji išski 

ria iš gyvenimo visa, kas yra 
netobula: ir . duoda tai, kas 
atitnka «-žmogaus idealistinės 
prigimties reikalavimam» (St. 
Šalkauskis). Tai yra pilnutinė 
žmogaus laimė Tokios laimės 
siekiąs žmogus nėra suintere 
guotas, kad kiti jos nesiektų 
nes tikrasis gėris plinta sa
vaime — «Bonum ėst diffusi- 
vum sui». To aukščiausio gė 
rio siekiama ne savo noram 
patenkinti, o dėl to, kad gei
džiama jo laimėjimo tikrovė 
je visų žmonių labui.

Kada tokiu būdu siekiame 
ir patį žmogų ir jo aplinką 
atnaujinti Kristaus dvasioje, 
siekiame idealaus žmogaus, 
jo sakramentinio ir sekuliari
nio gyvenimo suderinimo, gi 
liausios gyvenimo prasmės. 
Užtat ateitininkiškame darbe, 
kurio pagrindiniu akstinu ir 
siekimu yra visa atnaujinti 
Kristuje, neprivalo jokiais at 
vejais pasireikšti grynai as
meniški interesai, jokia savi
nauda, nes tai nesuderinama 
su idealistiniu nusiteikimu ir 
krikščioniškais principais. Ne 
deklaratyvus savo principų 
išpažinimas, o faktinas jų vyk 
dymas parodo, kiek stiepia- 
mės į savo idealą, kuris rei
kalauja nuolatinio asmeninio 
tobclėjimo..

Jokios kliūtys neturi mums 
pastoti kelio į asmeninį tobu
lėjimą. krikščioniškos dvasios 
skleidimą savo tautoje ir sa 
vo tautos laisvę. Krikščiony-

Nuoširdžiai dėkojame Liet. 
Sąjungos Brazilijoje pirminio 
kui kap. Juozui Čiuvinskui ir 
visai valdybai už leidimą pa
sinaudoti Vila Belos mokykla, 
p. Jonui Jodeliui už globą ir 
taip p Pupienienei už visus 
patarnavimus

Moksl Ateitininkų Valdyba

ŽIBUČIŲ POPIETIS

Praėjusį sekmadienį Vila 
Belos lietuviškoje mokykloje 
Moksleiviai Ateitininkai su
ruošė šeimynišką žibučių po 
pietį savo nariams Vila Beloj 
gyvenantys moksleiviai pa 
puošė salę ir parūpino- žibu
tes. Salės gale buvo gražus 
sudėtinis vaišių stalas. Pobū
vis buvo pradėtas lietuviškais 
žaidimais ir šokiais. Draugiš 
koje nuotaikoje p J Jodelio 
globojami moksleiviai pralei
do keletą valandų Berniukai 
puošė savo šokėjas žibutė
mis. tuo prisim ndami lietuvis 
ko pavasario tradicijas. Po 
piečiui baigiantis, kaip pa 
prastai, visi sustojo ratu ir pa 
dainavo daug lietuviškų dainų 
ir užbaigė «Lietuva Brangi».

- ŠĮ ŠEŠTADIENĮ 18 vai. 
30 m n. Šv. Juozapo mokyklo 
je bus ateitininkų tautinių šo
kių repeticija.

Po repeticijos 19 vai. 30 
m n toje pačioje vietoje ad 
vokato VINCO TUBElIO pas
kaita «POLITINĖ BRAZILIJOS 
STRUKTŪRA». Paskaitoj kvie 
čiami dalyvauti visi tema be
sidomintieji, ypač jauniams.

bė patiria smūgių, bet ji ne 
žino pralaimėjimo nei pačiais 
sunkiausiais laikais. Tokiais 
atvejais tik padidėja mūsų 
pareiga nenuleisti rankų ir 
nepraleisti vilties. «Mes turi
me dėkoti Dievui, kad leido 
mums gyventi dabarties sun 
kiom d-enom. Tai duoda pro 
gos ir skatina mūsų dvasią i 
reikštis aukščiau vidutinišku 
mo, reikštis dideliu pasiauko 
jimu ir karžygišku užsimoji
mu kūrybiniams darbams» 
•Pijus XI).

Garbė Kristui!

Simas Suziedelis

Federacijos Vadas

T. Jonas Kidykas, S. J.

Dvasios Vadas

Dr. Vytautas Vygantas 

Generalinis Sekretorius

Arvydas Barzdukas, kun. Viktoras 
Dabusis, Dr. Antanas Sužiedėlis, 

Jonas Soliúnas
W-,

Federacijos valdybos nariai
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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, deskitis, doku
mentų atitaisymas, nuomininkų išmetimas ir kiti darbai.

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

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

Lietuvi
Klausyk ir remk

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.

LIETUVIŠKŲ PAMALDŲ KA
LENDORIUS

Pirmą mėnesio sekmadienį: 
Parque das Nações 14 vaL 
Casa Verde, 17,15 vai.
Antrą :
Bom Retire, 10 vai.
Utinga 18,00 vai.,

Trečią:
Agua Rasa 8 vai.,
Moinho Velho 11 vai.,

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

IRENE GRITÉNAS
Advogada

ESCRITÓRIO RESIDÊNCIA
Praça da Sé, 323 - 10 ■ c/lOlhOZ Rua Coelho Neto, 281

Fone 33-9951 Fone: 63 3697, V. Prudente PRANAS & CIA. LTDA.
Madeiras em ge~a 

SÈDE: Rua México, 98 - 9.o - sala 904 — Fone: 52-0229

Lapa 16 vai.,
K e t v i r t ą’:
Vila Guilhermine 17 vai.
Paskutinį:"'
Vila Anastacioog‘8 va>.,

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.

'' ■. i-.

Escritório Contábil Vila Zelina S/C Ltda.
(REGISTRADO NO C.R.C.) f ’

RAPIDEZ — HONESTIDADE - PREÇOS MODICOS
Horário: das 8 às 19 horas

Aberturas de firmas - Encerramentos de firmas - Transferências 
de firmas - Contratos na Junta Comercial - Dislratos ria junta Co 
mercia\ - Registros de firmas na Junta Comercial - Escritas com 
contabilidade em geral - Escritas fiscais cm geral - Co g tratos de 
locações - Cartas de fiança - Seguros de fogo - Seguros de aciden

tes - Requerimentos em geral ■ Defesas e recursos
PRAÇA SÃO JO'E DOS CAMPOS, 8 - SALAS 1E2- 

FONE: 63-6005 • VILA ZLINA - SÃO PAULO "

Endereço Telegráfico: «CABIUNA» 
Rio de Janeiro

Serraria « l T A » — Serra dos Aimorés — Município de 
Nanque - Estado de Minas Gerais

RIO DE JANEIRO

Lietuvių radio vafandélé 
«A voz da Lituania» yra trans

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

EUVVIILCNIO
INDUSTRIA DE ARTEFATOS PLÁSTICOS 

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

posta) 4118 - Vila Zelina, Tel 63-4130 São Paulo.
Čia yra didžiausias pasirinkimas, dideliais ir ma

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

KIRPIMO IR. SIUVIMO MOKYKLA

fC IF II J
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 -------- I

liuojama Pl -«MADIENlAISnuo
20.15 vai iki 20,45 vai.;

o I U V É J Ą S.
POVILAS AMBROZEV1ČIUS 
Rua Inhagapi, 47 - ÜV, Zelina 
t asiueda a- Av. ZcliBa. 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

VIENINTELIAI ATSTOVAI GARSIOJO’gV ANDFNS > I N D O> Y A

1IRMÀ€J CAKKIIIFKĮ ,KM.

Rua Dino Bueno, 705 a 835 
Telefones: 51-4019 e 51-2223

indoya v 1111 ■ r; j^nai žinomas gėrimas 
kurio puikų veikimą į žmogaus sveikatą jau 
visi yra vienbalsiai pripažinę. Pabandykite, 
įsitikinkite ir visados naudokite I

Caixa Postai 3967 SÃO PAULO

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.

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

'TEJCKITOKi© CONTÁBIL

NAJCIMIENTO
Irmãos Nascimento ,

RE®i C.t.C, SP. Nro 1.484

Atlieka firmų atidarymus, perleidimus, komercines 
ir industrialines apyskaitas, sutvarkė dokumen

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

Juridinis Departamentas — Nejudomo turco pardavimas 
Av. Zelina, 831 — Vila Zelina — Tel. 63-7140 - S. Paulo

-mi «1 ■Wtll'rrru

t RUA COSTA BARROS, 34-C TEL. 63-3285$ V(LA ALPINA
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— At-kų valdybos posėdis 
bus ši sekmadienį. Posėdyje 
bus svarstomas sekančio mė 
nėšio darbų planas.

— Ateitininkų valdyba pra 
neša, kad šį sekmadienį per 
9 vai. Šv. Mišias visi ateiti
ninkai choro dalyviai renka
si ant viškų.

— Šį sekmadienį baigsis 
kermošius, kurs buvo rengtas 
jaunimo namų statybai. Dide 
lę dalį kermošiaus darbų atli
ko jaunimas.

BAIGUSI KERMOŠIUS

Praėjusią savaitę kermo
šiaus judėjimas dėl blogo oro

Para Deputado - Estad lai

NOSSO VOTO PERTENCE A

Arnoldo Felmanas N.o 2601
LIETUVOS

RESPUBLIKOS KONSULATAS

CONSULADO DA LITHUANIA 

NO 385.

lllmo. Snr. Doutor> 

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

los innumeros e utilisaimos 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-

signia da Ordem do Grão-Duque da Lithuania GEDIMINAS.

Aproveito esta opportunidade para apresentar a V.S. os

protestos da alta estima e consideração.

lllmo. Snr. Arnoldas felmanas.
Capital 

' ' LIETUVIS ADVOKATAS
Albertas Pavilavicius

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

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

ir lietaus buvo silpnas. Abi
dvi dienos davė pajamų 
48.990 cr. Šeštadienį daugiau
sia pajamų turėjo ateitininkų 
barakas «žuvelės», sekmadie
nį — baras. Šiaip jau per 
visą kermošių dažniausiai pir 
mą vietą paima našlių «me
dukai» arba vyrų maldos apaš 
talavimo sviedinukai.

— Rinkiminės propagandos 
kandidatų į deputatus skelbi 
mas dar nereiškia, kad Re
dakcija visus šiuos kandida
tus rekomenduoja balsuoto
jams ir jiems pritaria. Katali 
kus balsuotojus orientuoja 
«Aliança Eleitoral Pela Fami-

são Paulo. 25 de Março de 1938.
RUA AUREL COUTINHO.SB 

TEL. 3- 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 V I NA DEL MAR 
kurios savininkais yra Jonas Razulęvičius ir Andrius

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

Para Deputado Federal
SANTA PAULA NETO

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

_ r UŽUOJAUTA

GILIAI UŽJAUČIA SAVO ILGAMETĮ SEKRETORIŲ 
MOKYT. STASĮ JUREVIČIŲ, GAVUSĮ LIŪDNĄ ŽINIĄ, 
KAD JO TĖVELIS KAZIMIERAS GEG 15 d. YRA MIRĘS.

L.S.B. Valdyba.

lia». Bent tiek, kad^jos reko 
menduojami kandidatai nėra 
užsimaskavę komunistai. Ali
ança Eleitoral Pela Familia 
atsisakė užregistruoti ir kata 
likams rekomenduoti dep. Pau 
lo Tarso dos Saotos dėl* jo 
skelbiamo «krikščioniško so
cializmo». Lig šios dienos mi 
nėtoj Aliança yra užregistruo 
ti šie deputatai, «Mūsų Lietu 
voj» rekomenduoti: Modesto 
Gugliemi, Jose 1 alazans, Fran 
co Montoro, Maria Conceição 
da Costa Neves, Caetano San 
ta Paula Neto.

— Rugsėjį mėn. 7 d. stai
ga mirė MAGDALENA PETRI 
KIENÊ ŠILINGAITE, kilusi iš 
Kybartų, 50 metų amžiaus, 
gyv. Rua Tuiuti, 1589 Palai
dota Quarta Parada kapuose. 
Gilúme liūdesy paliko vyrą 
Joną, su kuriuo išgyveno, da 
lindamiesi gyvenimo vargais 
ir džiaugsmais, 32 metus, sū
nų Vytautą, marčią Trisde
šimtos dienos mišios bus 6 d. 
spaliaus, kitą šeštadieni, 9 
vai. Vila Zelinos parapijos 
bažnyčioje. Gimines bei pa
žįstamus Petrikų šeima kvie 
čia atvykti už vėlionies sielą 
pasimelsti.

— Rugsėjo mėn 20 d štai 
giai mirė, laukdamas autobu 
so, vykdamas darban ANTA
NAS ADUKAS, 59 m. amžiaus 
kilęs iš Kauno apylinkės. Nu
liūdime paliko žmoną ir tris 
sūnus.

MIRĖ

Gyvenąs Parque das Na
ções mokyt Stasys Jurevi
čius šiomis dienomis gavo iš 
savųjų laišką, kad geg 15 d 
šiais metais mirė jo tėvelis 
Kazimieras Vėlionis gyveno 
Lenkijoj®, Nova Ruda, kur 
daug lietuvių apsistojo, grį
žusių iš Sibiro Kiek anks
čiau ten pat mirė ir Stasio 
sesuo, iškankinta Sibiro sun
kiuose darbuose.

Misijon kun Jonas Bruži- 
kas, S. J. spalių 7 d. sekma
dienį 10 vai. Parque das Na
ções bažnyčioje už a a. Kaži 
miero Jurevičiaus vėlę atlai
kys šv. Mišias. Prašoma tau
tiečių gausiai susirinkti

— Sumainyti žiedus ruošia 
si ALFONSAS PILIACKAS su 
VANDA SAVICKAITE.

— Rugsėjo m. 8 d., savo 
draugų ir artimųjų būryje, si 
dabrinį vedybinio gyvenimo 
jubiliejų atšventė VLADAS ir 
STASĖ STEPONAIČIAI, gyve 
nantieji Santos mieste Ste o 
nančiai yra «M L.» skaityto
jai ir rėmėjai. Jiems linkime 
laimingai auksinio jubiliejaus 
sulaukti.

— Valeikų šeima išvykda
ma Amerikon lietuvišką radi
jo programą parėmė 1 500 
kruzeirų.

ORGANIZUOJASI JAUNIMAS

Teko patirti, kad prie Dr. 
J. Basanavič'aus vardo moky 
klos rėmėjų būrelio Vila Anas 
tazijoje organizuojasi lietuvių 
jaunimas. Iniciatyvos imasi 
Albertas Adulis, J. Karpavi
čius, Robertas Vancevičius, 
p. Kubiliūoaitė ir kiti. Pirma
me to jaunimo susirinkime, 
kuris įvyks greitu laiku, skai 
tys paskaitą portugalų kalba, 
(kadangi nevisi jaunuoliai lie 
tuviukai gerai supranta lietu
viška) «Mūsų Lietuvos» ben
dradarbis St. Vancevičius.

Kas

— Šv. JUOZAPO VYRŲ 
BROLI JOS narių susirinkimą 
šaukiamas šį sekmadienį, 3 1 
rugsėjo, tuoj po sumos, Vila 
Zelinoj, mokyklos patalpose.

— Laiškai; Al. Grabauskui. 
M. Višniauskaitei, A. Navic
kui, V. Kutkai, A. Lazdauskui 
M. Vinkšnaitienei, I. SKurke- 
vičiūtei, J. Antanaičiui, P, Šu 
kiui, O Šimonienei, Pr Dovy 
daičiui, J. Krutvlytei, J. Že
maičiui, J. Dobrovolskiui.

— SESELĖ M. LEONIDA, 
seselių pranciškiečių Vila Ze 
linoje viršininkė, spaliaus m. 
3 d. vakare išskrenda į JAV. 
Reikia tikėtis, kad kitais me
tais, kai seselių pranciškiečių 
veikimui Vila Zelinoje sueis 
25 metai, jubiliejaus švęsti 
sugrįš.

nėra žmonių
Kurie pasiaukotų ir aplan 

kytų neapsimokėjusius už «Mū 
sų Lietuvą». Dėl to dar kartą 
prašau, malonėkite patys skai 
tytojai, nieko nelaukdami, at 
siųsti už laikraštį atsilygini
mą.- paprastą prenumeratą 
700 kr , rėmėjo - 1.000 kr., 
garbės prenumeratą 2,000 kr 
ir kas galėtų apmokėti viso 
numerio išleidimą -> 10.000 
kr. Iš anksto dėkoju, J. Bru 
žikas. S.J., Caixa Postai 4118, 
S. Paulo.

«M L » Administratorius

— REDAKC JA atsako. NA 
RIUI — Tamstos korespon en 
cijos del Vila Aúastacio Dr 
J Basanavičiaus vardo mokjk 
los pastatų lik mo uttalpino
me, nes šiuo klausimu nėra 
nieko naujo. Tiesa Sąjungos 
susirinkime buvo kalbėta apie 
visų pastatų išnuomavimą Bet 
mūsų turimomis žiniomis. Tė 
vai Jėzuitai nėra suinteresuo
ti Dr. J Basanavičiaus vardo 
mokyklą nuomuoti. Todėl ir 
baimė, kad vilanastaziev iii va 
Ii netekti patalpų kultūriniam 
darbui, bent tuo tarpu, yra 
be pagrindo Aiškiau ir tiksliau 
šiuo reikalu galėtų pa nformuo 
ti Liet. Sąjungos \ aldyba. Gan 
dams keūą užkirsti Sąjungos 
žodis yra lauktinas.

— Liet. Kat Bendruomenės 
choras jau yra pasiruošęs te 
levizijos programai. Pirmoj 
pusėj spaliaus mėn. televiai 
joje matysime tautinius šokius 
ir klausysimės gražių lietuvis 
kų dainų. Reikia pasidžiaugti 
daugumos choristų reikalo su 
pratimu ir pasiaukojimu. Sa 
vaitės metudažnaŲbūna 3 ar 4 
repeticijos, į kurias choristai 
susirenka. Kaikurie iš toli at 
vyksta, kaip pvz inž. L Šlikta 
net iš Sant’Ana, L. Gaigalas iš 
S. Izabel, M, Skrebys iš B, Re 
tiro, J Bagdžius, J Razulevi 
čius irgi važiuoja 2 autobusais 
Choro valdyba, dabartinis ma 
estro V Tatarūnas, šokių mo
kytojas J. Tatarūnas talkinin
kė muzikos stud. L, Šukytė dir 
ba ne tik iš peties, bet iŠ šir
dies Choras turi dainų ir šo 
kių repertuarą su kuriuo bet 
kur gali pasirodyti.

Šis Šeštadienis ir Sekmadienis Yra Paskutinės Kermošiaus Dienos. Paskutinėms dienomis 
buvo rezervuota daug geru fantu, dabar jie visi bus išleisti. Visus Kviečiame pasinaudoti šia 

proga išbandyti savo laime ir paremti jaunimo namu statyba.
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