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Spaliaus mėu. 29 d. p kon
sului Al. Polišaičiui suei a 
septyniasdešimtasis gimtadie- 
nis. Taip pat šiais metais su
ėjo 40 metų konsularinio dar 
bo. Šios sukakt es proga «M. 
L.* korespondentas lankėsi 
konsulate ir paprašė bent 
trumpai atsakyti į kaikuriuos 
klausimus

— Pone Konsule, būt įdo
mu užfiksuoti svarbesnius Ti
sų gyvenimo įvykius Juk gy 
venote įdomiais laikais: < arų 
okupacijos metus, pergyveno 
te bolševikų revoliucija

^Mano biografinės žinios 
yra šitokios Esu gimęs V 92 
m spaliaus mėn 29 d ūki
ninko šeimoje, Raginėnų km , 
Panevėžio apskrity Lietuvo 
je. Vaikystės dienas pralei 
dau tėvų namuose Kiek pa
augęs. pradžios mt kyklą Ro- 
z I me lankiau, o vidurinį 
mokslą Rygoje ėjau Gimna
zijos metais dalyvavau lietu
vių moksle.vių draugijose, lie 
tuvių choruose ir vaidintojų 
būreliuose. 1915 metų pradžio 
je baigiau Kazanės Karo Mo 
kyklą. dalyvavau pirmame pa 
sauliniame kare, o jam pasi 
baigus grįžau prie mokslo ir 
1922 m. baigiau TOLIMŲJŲ 
RYTŲ UNIVERSITETĄ Vladi 
vostoke. Lankydamas univer
sitetą, dirbau Vladivostoko 
lietuvių tarpe — jų organiza 
cijose; 1921 m. mano pastan
gomis ir man redaguojant, bu 
vo leidžiamas pirmutinis To 
limuose Rytuose lietuvių laik 
raštis «Tolimųjų Rytų 
Žinios». Seto, Vladivos 
toke įstengiau Lietuvių Kari
ninkų Komisiją, kuri rūpinosi 
lietuvių dalinių Rusijoje stei
gimu bei lietuvių karių Lietu 
von grąžinimu. 1922 m. bai 
gęs universitetą įstojau Lie 
tuvos Konsularinėn tarnybon, 
pradedant dirbti Charbine, Ki 
nijoje. 1925 m. parkviečiamas 
Lietuvon ir tu pačių metų pa 
baigoje išvykau vice konsulu 

j Hamburgą, Vokietijon. 1929 
m perkeliamas Latvijon kon
sulu, o iš ten 1931 m. grįžau 
Lietuvon dirbti Užsienio Rei
kalų Ministerijon, konsulari- 
niame skyriuje Būdamas Kau 
ne dalyvavau Šiaulių Sąjun
goje, kurioje suorganizavau 
priškiminės apsaugos kursus 
ir jiems vadovavau, tuo būdu 
paruošdamas keletą laidų ins 
truktorių kovai su gazais.Dir 
bau ir kitose or anizacijose. 
1938 m buvau paskirtas kon 
šulu į São Paulo — Brazilijo 
je. Gyvendamas São Pauly, 
be konsularinio darbo, dar da 
lyvavau ir dalyvauju vietos 
lietuvių kolonijos organizaci
niame gyvenime bei rūpinuo 
si Lietuvos vadavimo byla. yÇ

Kokių pageidavimų ar 
pasiūlymų turėtumėt p. Kon
sule, Brazilijos ir specialiai 
S. Paulo lietuviams?

— Čia <. ali būti manau mano 
vienintelis atsakymas; nuošir 
džiai linkiu daugiau vienybės 
ir ryžtumo lietuviško darbo 
baruose.

Kaip vertinate tarptauti
nę padėtį ir Lietuvos laisvi
nimo reikalus?

— Čia gali būt įvairių aiš
kinimų ir atsakymų, bet trum 
pai tariant tarptautin je poli 
tikoje stoka reikiamo solida
rumo valstybių ir politikų 
tarpe, nors paskutiniu metu, 
galimo karo akyvaizdoje, Va
karų pasaulis randa bendrą 
kalbą prieš bendrą priešą. 
Kai del Lietuvos laisvinimo rei 
kalu, tektų pakartoti ką anks 
čiau saHiu: atmesti šalin as 
meniškumus, atydžiai sekti 
įvykių eigą ir būti pasiruošu
sioms staigmenoms, kurios ir 
tarptautinėje politikoje pasi
rodo.

P. Konsulas nors jau su 
septyniasdešimta metų amžių 
mi, tačiau dar gana ryžtingas 
ir tvirtas Tai vienintelis kon 
sulas Pietų Amerikoje nepri
klausomos Lietuvos vyriausy 
bės paskirtas.

— KATALIKŲ BAŽNYČIOS 
susirinkime Vatikane dalyvau 
ja ir Telšių vyskupijos admi
nistratorius vysk. P, MAŽE
LIS Jo vardas yra minimas 
pasaulio spaudoje.

— FIDEL CASTRO pasaky
ta kalba del blokados palygi 
namai buvo švelni. Bet Jung
tinių Tautų Organizacijos ko
misiją įsileisti, rusų bazėms 
štirti, atsisakė.

KUBA UŽBLOKUOTA
RUSŲ LAIVAI .NEATPLAUKÉ

TAV prezidentas J. Kenne
dy spaliaus 23 d. naktį savo 
kalboje į tautą pranešė Kubos 
užblokaviną. Kiekvienas lai
vas ir lėktuvas bus tikrina
mi ar neveža ginklų. Vežan- 
tieji ginklus turės grįžti at
gal. Nepaklausius — bus skan 
d narni.

Kodėl blokuojama Kuba? 
Todėl, kad jos teritorijoje ru 
sai pastatė ar stato atomi
niams ginklams bazes, iš ku
rių gali apšaudyti taikin'us 
už dviejų tūkstančių kilome
trų. JAV siekia šių bazių su
naikinimo ir tuo pačiu būdu 
pašalinimo pavojaus Ameri- 
k< s žemynams

Trečiadienio 25 d. spaliaus 
naktį Kubon turėjo atplaukti 
rusų laivų grupė. Visus intri 
gavo, kas bus kai rusų laivy 
nas susidurs su JAV bloka
da? Ar jie leisis tikrinami ir 
jei veža ginklu, ar grįš at 
gal? Bet komunistų laivai ne 
pasirodė

Ši blokada yra išbandymas 
ir komunistų pajėgun <>.. Jie 
daug šaukė, rėkė, jei bus už 
kabinta Kuba, reaguos atomi 
niais ginklais. Bet pasirodo, 
kad riksmas riksmu ir pasili 
ko. Jie del Kubos nepradėg 
karo Per menkas objektas 
leistis į rizikingus žygius la
bai gerai žino, kad jis iš visų 
pusių yra apsuptas Taip ps»t 
nemaža rūpesčio sudaro ir 
okupuoti kraštai, kurie karo 
metu prieš okupantą griebtų 
si ginklo.

Amerikos užimtai pozicijai 
pritaria visas laisvas pasau
lis Daugumas Pietų Ameri
kos valstybių yra pasiryžusios 
kartu stoti frontan prieš ben 
drą komunistinį frontą.

Kubos blokada svarstoma 
saugumo tarybos, Jungtinių 
Tautų Organizacijos. Mask
va siūlo šiuo reikalu trijų — 
Amerikos, Rusijos ir Kubos 
pasitarimą

Amerika ir kiti demokrati
niai kraštai siūlys išrinkti iš 
Jungtinių Tautų Organizaci
jos narių komisiją, kuri turė
tų vykti Kubon patikrinti ar 
ten yra rusų bazės ir ar jos 
sudaro Amerikos kontinen
tams pavojų. Labai abejotina, 
kad tą komisiją Kubon įsi
leistų.

Visų kraštų ginklo pajėgos 
yra pasiruošusios bet kokioms 
staigmenoms.

— ADHEMAR DE BARROS, 
naujas S. Paulo gubernato
rius. šią savaitę buvo bevyks 
tas Romon, bet del Kubos įvy 
kių kelionę atidėjo.

ANTRU KARTU IŠLEIDŽIA «MŪSŲ LIETUVĄ»

JONAS JAKUTIS IR STASYS LAPIENIS

Džiugu ir gražu žiūrėti, kaip mūsų brangūs patrijotai 
deda visas pastangas, kad tik palaikius svetimoje šalyje lie
tuvybę. Liūdni užėjo laikai, Mūsų tauta yra dideliame 
pavojuje išnykti iš žemės paviršiaus. Lietuvoje ją slopina, 
naikina ir blaško po plačiąją Rusiją bolševikai: jilnas Sibi
ras, pilni kiti plotai net iki Vladivostoko, bet ir Vakarų kon 
tinentuose žūsta lietuvybei mūsų išblaškyti broliai Geriau
siai išsilaikę Šiaurinėje Amerikoje, kur trečioji eilė dar 
kalba arba supranta lietuviškai Blogiau, ji Pietų Ameri
koj. Čia net pirmoji generacija jau didelėje dalyje nesūpran 
ta arba nenori suprasti ir kalbėti savo tėvų kalba Gaila 
žiūrėti, kai randi, jog net patys tėvai, vos susigraibšto por
tugališkai, o jau su vaikais nebekalba lietuviškai.

Vėl mūsų tautai reikalingi valančiai, Kudirdai, Mairo
niai, senovės laikų knygnešiai, bet ir senos močiutės sen
galvėlės, kurie gaivintų ir kurstytų lietuvišką ugnelę, kad ji 
neužgestų svetimoj šalyj

<Mūsų Lietuvos» leidėjai ir skaitytojai tai supranta ir 
eina į pagalbą, kad išsilaikytų vienintelis lietuviškas laikraš 
tis Brazilijoje. Štai Lapienes ir Jakutis antru kartu šiemet 
jį leidžia. Ačiū jiems!

Šia proga vėl atsišaukiame į «M.L.» skaitytojus, kurie 
dar neatsilyginote už laikraštį, malonėkite tai padaryti grei 
tai Jau ir metų galas čia pat.

«M.L.» Redakcija ir Administracija.

— KOMUNISTAI, kaip vel
nias, bijo kryžiaus. Rio de 
Janeiro prigėrusį Rusijos am 
basadorių išvežant Maskvon, 
ligi aeroporto lavonas turėjo 
būt vežamas ligoninės specia 
liu laidojimo automobiliu. Bet 
ant automobilio sienų ir durų 
buvo nupieštas kryžius ir ki
ti religiniai ženklai. Sovietų 
ambasados tarnautojai parei
kalavo kryžių panaikinti, nes 
komunisto lavonas, negali būt 
vežamas automobiliu su kry
žiaus ženklu Ar reik didesnio 
fanatizmo?

— KRUŠČIOVAS atsiuntė 
laiškus JAV prezidentui Ken
nedy ir užsienio reikalų mi- 
nisteriui Rusk. Laiškuose siū 
lo susirinkimą Kubos reika
lais.

— Naujasis S. Paulo guber 
natorius Adhemar de Barros 
daro žygius pakeisti Brazili

Septyniasdešimto gimtadienio ir 40 metų konsularinio 
darbo proga,

D.G. LIETUVOS KONSULĄ P. AL. POLIŠZ ITĮ 
nuoširdžiai sveikiname ir linkime ilgiausių metų.

«Mūsų Lietuva»

jos užsienio politikos liniją, 
kuri nesiderina su Brazilijos 
gyvybiniais interesais, nei su 
gyvenamojo momento reika' 
lavimais Dabartinė Brazilijos 
užsienio politika yra svyravi 
mo ir be aiškaus apsisprendi 
mo. Ypač vengia visko, kas 
galėtų užgauti Fidel Castro 
ar Kruščiovą užpykinti.

— Visa VAKARŲ EUROPA, 
net ir atsargioji Anglija, nė 
tik solidarizuoja su Amerikos 
politika Kubos reikalu, bet 
sudaro vieną bendrą frontą 
ginklu Amerikai talkinti.

— Jungtinių Tautų Organi
zacijos generalinis sekreto
rius siūlo Amerikai Kubos 
blokadą dviems savaitėms 
suspenduoti. Per šias dvi sa
vaites derybų keliu eiti prie 
konflikto išsprendimo.

Lietuvos nacionalinė 
M.Mažvydo biblioteka
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Gerb. Panevėžieti
Po ilgo ir kruopštaus dar

bo knyga apie Panevėžį jau 
suredaguota ir parengta spau 
dai. Joje rašo virš 20 bendra 
darbių, duodami apie 70 įvai
rių straipsnių, kuriuose gausu 
geografinių ir istorinių žinių 
apie Panevėžio miestą ia pla
čiąsias apylinkes. Labai gali
mas dalykas, kad arba Jūs 
arba Jums labai artimos apy 
linkės ar įvykiai šioje knygo 
je yra minima. Ypatingai pla 
tus skyrius apie Nepriklauso
mybės laikotarpį ir žymes- 
niuO'ius panevėžiečius. Kny
ga bus gausiai iliustruota. Ti
kime, kad ji bus įdomi ir ki
tų Lietuvos vietų žmonėms.

Knygai medžiagą rinko Re 
dakcinė komisija: (A. Rukui- 
ža, A. Vadopalas, P. Žilys), o 
redagavo ir kalbą lygino Juo 
zas Masilionis, neseniai para 
šęs ir išleidęs «Lietuvių lite
ratūros» vadovėlio III ir IV 
d: Ši knyga bus maždaug «Lie 
tuvių Enciklopedijos» forma
to ir turės apie 352 pusla
pius. Kaina 5 dol.

Čikagos Panevėžiečių klu
bas, šios knygos leidėjas, krei 
piasi į Jus, prašydamas pade 
ti išleisti šią vertingą knygą 
vieno-iš šių būdų:

1. Atsiunčiant knygai leisti

AŠTRINAMA AN [RELIGINĖ 
PROPAGANDA

«Relig ja trukdo būti akty
viu komunizmo statytoju» — 
tokį paskaitų ciklą suorgani
zavo Panevėžio miesto ateis
tai Po paskaitų buvo disku 
sijos, rodyti ateistinio turinio 
filmai «Tiesa» rugsėjo 18 d. 
pranešė, kad Kupiškyje atida 
ryta ateistinė paroda, pava
dinta «Ką kalba Šiaulių «Auš 
ros’ muziejaus eksponatai a- 
pie religiją» Šalia inkvizici
jos eksponatų, pavaizduojami 
ir popiežiaus Jono XXIII ta- 

auką ir tampant leidėju me
cenatu.

2. Atsiunčiant 5 dol. ir tam 
pant prenumeratorium.

Leidėjų mecenatų ir prenu 
meratorių sąrašas bus išspaus 
dintas knygoje.

Būsime labai dėkingi, jei 
šiuo klausimu painformuosite 
savo pažįstamus panevėžie
čius ir atsiusite leidimo komi 
sijos nariui: A. Vadopalas, 
1647 So, California Ave , Chi
cago 8, III.

PINIGUS IR UŽSAKYMUS 
SIŲSTI ŠIUO ADRESU;

Panevėžiečių Klubas, Sa
vings Aceout Number 10589 
Mutual Federal Savings and 
Loan Association 2202 West 
Cermak Road, Chicago 8, Il
linois.

PANEVĖŽIEČIŲ KLUBO 
VALDYBA:

Dr S, Biežis, J. Kazanauskas, 
dr. J. Juodikis, J Jadviršis, 

P. Dirkis.

REDAKCINĖ KOMISIJA
J, Masilionis, A. Rukuiža, A. 

Vadopalas, P. Žilys.

FINANSŲ KOMISIJA 
Baleišis, Juknevičius, 

Zumbakis.

riami grasinimai sovietams. 
Dar parodoje esama skyrių: 
«Religija imperializmo tarny
boje» (kaip bažnyčia laiminu
si kryžiuočių žygius į Lietu
vą, dabar laiminanti Vak. Vo
kietijos revanšistų politiką...), 
dar kitas skyrius — «Religija 
pasipelnymo šaltinis».

PUoLA SEKTAS, PRIKIŠA 
ŠNIPINĖJIMĄ

Per Vilniaus radiją, jau ne 
be pirmą kartą, ir rugsėjo 22 
d A. niršulis puolė seklų pa 
plitimą ir ypatingai kritikavo

Balys Sruoga

Baltas Svečias Pabučiavo
J

I
Rūtos daržely. Lauke purienos.
Balta mergaitė rūtose miega
Spindi ugnikėms rasos, blakstiencs, 
Liūdnos per dieną, liūdinčios vienos — 
Balta mergaitė rūtose miega.
Junta, kaip dega tylios blakstienos,
Junta, kaip linksta lauke purienos, 
Kaip prisiartins sprogstantis diegas. —

I I
Tyliam pušyne nesėtos gėlės
Vėsioj paunksmėj išdygo gailiai.
Ankstyba saulė bučiuoja meiliai.
• r liūdi pušys. Ir svira gėlės.
Ir slenka dienos, ir naktys bailios,
Ir žemės dainos, ir skundos gailios —
Kapyne tyliai nesėtos gėlės
Vieniems nuvyto, kitiems sužėlė —

Jehovos liudininkų veiklą Lie 
tuvoje. Pripažinta, kad pasta
ruoju metu apie sektas, jų 
pasekėjus rašoma vis daž
niau Išnagrinėjęs baptistus, 
evangelikus, .50 kus», kalbė
tojas nurodė, kad Jehovos 
liudininkai esanti konspiraty
vi organizacija. Ji esanti 
griežtai priešiška visam tam, 
kas, esą, stiprina sovietinę 
santvarką Blogiausia, kad tos 
sektos nariai nedalyvauja rin 
kimuose, nekovoja už taiką, 
esą priešiški prof, sąjungoms 
ir kt. organizacijoms Iš viso 
šioji sekta, tvirtino Viršulis, 
esanti tikra šnipinėjimo orga 
nizacija, nes . gaunanti nuro
dymus iš Brooklyne, JAV, e- 
sančio štabo Esą, ir laisvos 
Lietuvos laikais buvę tų Jeho 
vos liudininkų (daugiau Klai
pėdos kr) ir kiek adventistų, 
su centru Šiauliuose, ir jie 
tuometinės Lietuvos valdžios 
požiūriuo laikęsi lojaliai. Ko

■ dėl sektos turi tiek sėkmės 
šių dienų Lietuvoje? į tai per 

Vilniaus radiją Viršulis atsa
kė vienu sakiniu: į sektas 
stoja paprastai netvirti, nusi 
vy,ę, nelaimės prislėgtieji 
žmonės.

— Sovietinės bulvės ir mais 
to trūkumai Čekoslovakijoje. 
Prahos radijas pranešė, kad 
Čekoslovakija Sovietų Sąjun
goj». nupirko 5 000 vagonų 
bulvių Čekų spaudos žinio
mis, ties krautuvėmis, kurio
se pardavinėjamos atgabentos 
bulvės, matyti didelės žmonių 
eilės. Partinė čekų spauda 
dėl netinkamo bulvių derliaus 
paskirstymo kaltina žemės 
ūkyje dirbančius biurokratus.

— Suomiai atsisakė konfis
kuoti išplatintus antifestivali- 
nius leidinius Komunistinio 
jaunimo festivalio, praėj. va
sarą įvykusio Helsinkyje ren 
gėjai buvo perdavę Suomijos 
policijos organams dalį anti- 
festivalinių leidinių, kuriuos 
festivalio dalyviams dalino de 

mokratinio jaunimo atstovai. 
Rengėjai prašė tups leidinius 
konfiskuoti ir imtis priemonių 
prieš jų dalintojus.

Tuo pačiu tikslu atitinkamą 
spaudimą Suomijos vyriausy 
bei dariusi ir sovietų ambasa 
da Helsinkyje. Suomių komu
nistų spauda taip pat kėlė to 
kj reikulavimą Ryšium su 
tuo Suomijos teisingumo mi
nisterija neseniai pareiškė, 
kad numatyta imtis kokių 
nors priemonių, nes minėtų 
leidinių platinimas nėra nusi 
žengimas įstatymams. Leidi
niai taip pat nebus konfiskuo 
ti, nes juose nėra nieko nele 
į alaus

— Turistai Lenkijoje. Len
kijos režimo valstybinis ke
lionių biuras Orbis paskelbė, 
kad šiemet iki rudens pra
džios kraštą aplankė apie 
100 000 tur s tų iš užsienio. Iš 

-jų nemažiau kaip 80.000 buvo 
vakariečiai turistai, jų tarpe 
apie 20 000 iš JAV-bių ir Ka 
nados.

— Spalio 7 d. Lietuvoje bu 
vo paskelbta Baltarusijos lite 
ratūros savaitė Vilniuje buvo 
atidaryta Baltarusijos knygų 
paroda, atvykę rašytojai bal
tarusiai buvo vežioti po įvai
rias Lietuvos vietas, kaip pa 
prastai, jie buvo suvesti su 
darbininkais, pavyzdinių kol 
chozų darbininkais ir pan. 
P. kario metais Lietuvoje bu
vo išleista 15 Baltarusijos ra
šytojų knygų.

— Lietuvoje buvo paminė
ta dr. prof Mykolo Marcinke 
vičiaus 70 m, sukaktis. Pasta 
ruoju metu Marcinkevičius 
dirbo Vilniaus univers/teto me 
dicinos fakultete, vidaus ligų 
propedeutikos katedros vedė
ju Dirbo ir ateizmo srityje, 
bolševikinio režimo apdova
notas garbės raštais.

-- Spalio 2 Vilniuje, Filhar
monijos salėj koncertavo Gru 
zijos jaunimo liaudies dainų, 
šokių ansamblis. Kitomis die
nomis Vilniuje pasirodė Gruzi 
jos estradinis orkestras.

ta buvo dargi labai gera; pir
mojo pusmečio išvežimas bu
vo didesnis 20%, o įvežimas 
— 38% negu 1939 m. Ir tai 
nebuvo vien relatyvus apy
vartų padidėjimas dėl kai ku
rių pakilusių kainų, bet taip 
pat ir kiekybinis. Vidaus pre
kyba irgi buvo labai gyva. 
Nelabai rami tarptautinė bū
klė skatino gyventojus nelai
kyti gyvų pinigų. Kartais bu- 
vo reikalinga imtis net tam 
tikrų draudimo priemonių. Pir 
kėjų psichologiją stengėsi iš
naudoti prekybininkai, grieb
damiesi spekuliacijos, už ku
rią ne vienam teko net nu
kentėti, sumokant pinigines 
baudas.

Kūrybinė iniciatyva nebuvo 
sumažėjusi. Finansų Ministe 
rija nuolatos skelbė ilgus są
rašus duotų leidimų pramo
nės įmonėms steigti, plėsti ar 
pertvarkyti. Pirmojo 1946 m. 
pramoninės investicijos buvo 
dvigubai didesnės, kaip per 
tą patį laikotarpį 1939 m Vek 
sėlių protestas buvo 31% ma 

žesnis. Atitinkamai buvo su- 
mažėjusios ir varžytinės. Ak 
cinių bendrovių balansai už 
1939 m. rodė didesnį pelną, 
kaip anksčiau. Privačią ini
ciatyvą jaučiamai papildė pa 
ti valstybė, įgalindama pradė 
ti Turniškių elektrines, Skirs 
nemunės cemento fabriko ir 
Panevėžio Panevėžio cukraus 
fabriko statybą. Buvo planuo 
jama visa eilė naujų svarbių 
pramonės įmonių. Be palio
vos buvo judinamas mūrinės 
statybos klausimas.

Privačios iniciatyvos papil
dymą įgalino žymiai pagerė
jęs valstybės iždo būvis Per 
pirmą pusmetį buvo surinkta 
212 mil. litų pajamų, o išlai
dų padaryta tik 167 mil. litų 
(1939 m. 150 ir at. 162 mil. li 
tų). Ryšium su tuo valstybės 
ižde birželio mėn. susidarė 
apie 60 mil. litų, neskaitant 
10 mil litų avansų už pirki
mus užsienyje. Tai buvo dvi
gubai didesnė už normalią 
liekaną.

Tuo pačiu savaime netenka 

reikšmės įvairių agitatorių 
kiekviena proga kartotas ar
gumentas, kad vadinamoji 
■Liaudies vyriausybė radusi 
tuščią iždą Tai buvo netiesa 
— senieji valstybės iždo tvar 
kytojai pasirodė buvę labai 
sumanūs ir taupūs šeiminin
kai.

Neblogesnė bnvo ir savival 
dybių finansinė būklė Jo pir 
mojo pusmečio pajamos buvo 
didesnės 26%: Taupiai naudo 
jant surinktas lėšas adatinis 
tradjos išlaidos buvo dides
nės tik 10%, dėl to galima 
buvo žymiai padidinti išlaidas 
kitiems reikalams: miestams 
tvarkyti 30%, socialinei glo
bai 52%, švietimo, meno ir 
kultūros reikalams 29% ir 11.

Taupytojai tačiau nerodė 
labai didelio drausmingumo 
ir noro taupyti Vis dėlto pri 
vatus indėliai 1940 m balan 
džio mėn. buvo didesni 15%, 
negu karo pradžioje. Negali
ma užmiršti, kad taupmenų 
kaupimuisi turėjo įtakos tuo 

metinis Vilniaus paskolos rea 
ūžavimas, hyšium su tuo pas 
kolos lakštų suma visuomenė 
je buvo padidėjusi 24 mil, li
tų Sudėta drauge su indė
liais, ši suma sudarė tokio 
pat dydžio indėlių sumą, kuri 
buvo, palyginti, ramią 1939 m. 
vasarą, kada indėliai buvo 
pradėję sparčiai augti. Savo 
ji valiuta — litas buvo tvirta 
ir pastovi. Lito patikrinimas 
auksu ir divizomis birželio 
viduryje s ekė 44.6%.

Apskritai, pirmąjį 1940 m. 
pusmetį ūkinis gyvenimas Lie 
tuvoje vyko kad ir ne visai 
normaliomis, bet gana ramio 
mis sąlygomis Be abejonės, 
karas buvo iškėlęs tam tikrų 
sunkumų Šio to stigo. Šis tas 
tvarkėsi ne taip gerai, kaip 
norėjosi. Tačiau, visa krūvon 
suėmus, tuometinė ūkinė bū 
klė buvo gera Gamyba nebu 
vo sustojusi ir ūkinė in ciaty 
va nebuvo apmirusi. Gyven 
tojai nekentė nei bado nei 
šalčio.

Šitą pripažino netnaujosios 

vyriausybės narys — finansų 
ministeris J Vaišnoras. Savo 
pareiškime Eltai, padalytame 
VIE 12, jis, be kita ko, pareiš
kė: «Mūsų bendra ekonomi
ne padėtimi ir ūkio gyveni
mo eiga nusiskųsti netenka. 
Tiek mūsų valstybės iždo bū
klė, tiek ir užsienio prekybos 
apyvarta pasirodo žymiai ge
riau, negu tuo pat laiku per
nai metais».

Būdinga, kad ir naujai vy
riausybei susidarius, darbas 
dar ilgai vyko sena vaga. 
Štai, VI 17 einąs respublikos 
prezidento pareigas ministe
ris pirmininkas A. Merkys ir 
ministério pirmin.nko pava 
duotojas K. Bizauskas pasira. 
šo platų (283 str.) Kreditinių 
įmonių įstatymą (paskelbtas 
«Vyriausybės Žiniose» VI.28), 
nors tą pačią dieną juodu sa
vo pareigas perdavė J Palec 
kini ir jo sudarytąja i vyriau
sybei Praktiškai šio įstatymo 
taikyti, berods, nebeteko.

(B. D.)
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— Pabaltijo kraštuose nese 
niai lankęsis Fed. Vokietijos, 
Koolno spaudos bendradarbis 
H. J. Cramer paskelbė savo 
įspūdžius iš Estijos, Latvijos 
ir Lietuvos Jo įspūdžiai pasi 
rodė visoje eilėje Vokietijos 
dienraščių. Cramer teigia, kad 
pagal gyventojų skaičių, So
vietų Sąjungoje Estija pir 
maujanti sviesto, mėsos, žu
vies, tekstilės, batų, elektros 
energijos, popieriaus gamy
boje. Estijoje esama daugiau
sia privačių auto mašinų, pri 
vačių namų ir tirščiausias ke 
lių tinklas Jei, girdi, Mask
vos gatvėje pasirodo geriau 
apsirengęs žmogus, jis pa
klausiamas.- «ar nebūsi Tams 
ta iš Estijos?» Šiuo metu Es
tijoje rusų tautybės gyvento
jų priskai omą ligi 20—30%; 
Vokiečiui laikraštininkui Tali 
nas primenąs senąją Luebec 
kp dalį ir Rothenburgą. Esą 
pasilikę ir vokiškų užrašų. 
Įspūdžiuose pasakojama apie 
estų restoranus ir po pusiau
nakčio sostinės grindiniuos'e 
trepsiančius jaunimo žings
nius ir garsus «Cha cha-cha 
Amerika”. Esą, Maskvos ir 
Leningrado intelektualams ke 
lionė į Taliną jau virtusi ma 
dos reikalu.

— Lapkričio 10-11 d d. New 
Yorke . šaukiamoje metinėje 
Vyriausiojo Lietuvos Išlaisvi 
nimo Komiteto sesijoje pa 
grindinių klausimų tarpe nu 
matoma: sudaryti planą susti 
printai akcijai prieš Lietuvos 
okupa tą ir jo darbus pa
vergtoje tėvynėje, išryškinti 
okupanto brukamojo ‘ bendra 
darMavimo” žalą tiek pa
vergtajam, tiek ir laisvajam 
lietuviui, be to, surasti kelius 
kad lietuviškasis jaunimas ga 
lėtų būti aktyviau įjungtas į 
Lietuvos laisvinimo darbą.

MUSi; LIETUVA

Balys Sruoga

Baltąja Nakti
. I I

Liūdnos alėjos tęsias be galo.
Vakaro vėjas siausti neliauna.
Akys užgeso, veidas nubalo, — 
Gėla su vėju drauge keliauna.

Slenka keleiviai, vienas už kito, 
Myli kiekvienas apsapnį savo 
Mano svajonės jaunos nuvyto — 
Mėlynas paukštis jas numylavo.

Mintis sukaupęs, galvą nuleidęs, 
Ištisą naktį slankau alėja
Vėjas, kaip paukštis, nagus išskleidęs, 
Skaudžiai užgavo, ką palytėjo.

Ko man čia laukti, ko man klajoti! 
Amžinu skausmu kam pasiskųsti!
O, kad lūkėjimus kur palaidoti!
O, kad ilgėjimos tik nebejusti!

Liūdnos alėjos tęsias be galo.
Mintys, kaip debesys, niekiausiai, slenka. 
Akys užgeso, širdis užšalo.
Sielai pasaulio nebeužtenka.

Pasakoja Apie Kultūros Gyvenimą Lietuvoje
Skatina meną, bet gyventojai nenoriai lanko agitacinius 

teatro veikalus, filmus — Niekas nesidomi Chruščiovo ar 
Sniečkaus sieksninėmis kalbomis

(Elta) Apie Lietuvoje vyks
tantį kultūros gyvenimą nese 
niai atvykusieji vienu balsu 
pripažįsta, kad jis, įvairios 
meno apraiškos pajungiama 
partijos nurodytai linijai Tie 
sa, chorų esama daug, juos 
turi kiekviena didesnė įmo
nė Tačiau jei žmonės į juos 
stoja, tai įvairių apskaičiavi 
mų vedini. Sakoma, kad su 
chorais pavyksta nuvykti į Pa 
langą, kitas vietas, ta proga 
gali įdomiau praleisti laiką, 
daugiau ir pavalgyti. Partija 
ypatingai globoja saviveiklos 
pasirodymus, įva raus tipo an 
samblius. Tačiau jų visų ly
gis ne vienodas, esą, daug 
priklauso nuo meno vadovų 

gabumų O dėl saviveiklos 
vaidinimų repertuaro, skati
nama statyti veikalus, pjeses, 
daugiau susietas su dabar 
timi.

• kaip su teatrais, jų pas 
tatymais, ar dažnai jūsų mies 
te (per 30 000 gyventojų) vyks 
ta teatro spektakliai? — bu 
vo paklausti neseniai iš Lie
tuvos atvykę Taip — jie at 
sako — mes turime nuolatinį 
teatrą, tačiau jo spektakliai 
vyksta tik šeštadieniais, sek
madieniais, o premjeros su
vaidinamos ir penktadieniais. 
O šiaip teatro salė kitomis 
savaitės dienomis skiriama 
mokykloms, saviveiklos pasi
rodymams ar iš kitur atvyku 

šių gastrolėms. Vasaros me
tu, bent tris mėnes’us, teatras 
vyksta su pastatymais į kol
chozus, tačiau būtų klaidinga 
manyti, kad tų spektaklių pil
na Ne, teatro grupės pasiro
do tik ten, kur geresnė salė, 
kur daugiau galimybių. Dar 
reikia pridurti — klysta tas 
kas manytų, jog teatro salės 
pilnos žiūrovų Tikrumoje, kai 
statomi veikalai su vad. «ko 
munistiniu turiniu», tos salės 
toli gražu nepilnos.

Panaši padėtis ir su filmais. 
Lietuviškasis žiūrovas, pasa
koja iš Lietuvos atvykę, aky 
lūs ir greitai įžiūri, ar jo mi
esto kinoteatre rodomas fil
mas su didesne komunistinės 
agitacijos priemaiša ar be 
jos. Štai pavyzdys® A Gri 
ciaus «Kalakutų» lietuviškos 
gamybos filmu: j s buvęs 
smarkiai reklamuojamas re 
klaminiai užrašai buvo skel
biami ištisai gatvės, na, pir 
mą dieną susirinko daugiau 
žiūrovų, tačiau įsitikinus, kad 
filme smarkiai puolama reli 
gija, dvasininkai, į kitus ro
dymus jau lankėsi žymiai ma 
žiau žiūrovų ir žmonės vieni 
kitiems sakydavo — ne kite, 
šlamštas Panašią žiūrovų re 
akciją galėjai pastebėti ir pa 
sirodžius kitam, išreklamuo 
tam filmui «Adomas nori bū
ti žmogumi» Kas kita su už
sienio gamybos filmais, ypač 
amerikiečių, prancūzų ar ita
lų gamybos — kino salės tie
siog lūžta

O kai o su radijo klausymu, 
kaip su laisvojo radijo tra s- 
liacijomis, kaip su vietinio 
radijo klausomumu? Radiją 
klausosi daugelis gyventojų, 
juo labiau, kad gali įsigyti ke 
lių bangų aparatus, nors jie 
nėra pigūs — p-z maži lat
vių gamybos aparatai kaštuo 
ja 75 rb (taigi, daugiau vie
no mėnesio vidut nio atlygini 
mo). brangesni siekia l.gi 160 
rb. Daugiau vertinama latvių 
aparatų gamyba Rinkoje yra 
vad. radiolos (radijas ir pate 
fonas) ir magnetolos (su įmon 
t otų magnetofonu), šios pas-

1962 m spalio 27 d 

tarosios laikomos nepraktiš" 
mis Žinoma, Vilniaus radijo 
programos klausomasi, tačiau 
atmintina — joms niekas ne
tiki, ir tai liečia ypatingai ra
dijo skelbiamas žinias Tai 
tuščia propaganda. Mes juk 
patys matome, kas vyksta 
gyvenime — sakoma Jau kas 
kita muzikinė programa, kon 
ceriai per radiją — jų mie
liau klauso.

O laisvojo pasaulio radijo 
transliacijos? Jų klauso ir ei 
liniai gyventojai ir partiniai. 
Lietuvoje klausomasi lietuviš 
kų pranešimų iš Vašingtono, 
iš europinių radijo stočių. Ta 
čiau trukdymai būna stiprūs, 
jie apsunkino klausymą Kai 
kuriuose Lietuvos miestuose 
būna po keletą trukdymo bokš 
tų, jų aukštis siekia ligi 20 
25 metrų, tad jie matomi ir iš 
tolo. Laisvojo radijo praneši
mų besiklausantieji turi pa 
geidavimą — mažiau skelbti7 
propagandinio turinio prane
šimų, o daugiau aiškinamosios 
medžiagos.

Televizijos aparatų dar ne
daug, ji nėra plači i papiltu-? 
si ir, sakoma, nereikia kreip
ti dėmesio į propagandinius 
pasigyrimus apie tariamai ne 
paprastą televizijos plėtrą Lie 
tuvoje. Spaudą siekiama pla
tinti įvairiomis priemonėmis 
— kiekviena šeima privalo 
užsisakyti bent po vieną lai
kraštį ir žurnalą Jau kitas 
reikalas, ar tie prievartiniai 
spaudos užsakymai pakelia 
spaudos skaitomumą Li< tuvo 
je — priešingai, Lietuvos gy 
ventojai apie jiems brukamą 
agitacinę spaudą turi susida
rę tvirtą nuomonę. Sieksni
nių Chruščiovo, Sniečkaus ir 
pan. pareigūnų kalbų jie vi 
sai neskaito (ir neciklauso 
per radiją), jau daugiau pase 
ka užsienio gyvenimo žinias 
ir, kas būdinga, sugeba iš
skaityti ir tarp eilučių ..

Lietuvos Ūkio Katastrofos Pradžia
(1940 - VI - 15 — 1940 - VIII - 25)

ALBERTAS TARULIS

(tąsa)

Nuo šitos deklaracijos pri 
ėmimo dienos einąs respubli 
kos prezidento pareigas mi- 
nisteris pirmininkas J. Palec 
kis ėmė skelbti «Vyriausybės 
Žiniose» įstatymus, remdama 
sis ne Lietuvos konstitucijos 
110 str., kaip tai darydavo 
pirmiau, bet jau, tiesiog, pa
sirėmęs atitinkamais Ministe- 
rių Tarybos nutarimais VIL22 
Vilniuje, Gedimino pilies bokš 
te, ir Kaune, Vytauto Didžio
jo muziejaus bokšte bei prie 
žuvusiems už Lietuvos laisvę 
paminklo, buvo pakelta ne 
kiekvieno lietuvio širdžiai 
brangi trispalvė, bet jau rau
dona, su piautuvu ir kūju, 
vėliava.

Laikotarpis tarp atsisakymo 
nuo senosios ir priėmimo nau 

jos konstitucijos būdingas sa
vo dualizmu. Nors Lietuva 
buvo paskelbta esanti “sočia 
lietinė tarybų” respublika, vis 
dėlto nebuvo matyti nei ypa
tingo socializmo nei tarybų. 
Valdžios aparato konstrukci 
ja išliko, galima pasakyti, be 
jokių pakeitimų. Tebebuvo, 
jokioje kitoje socialistinėje ta 
rybų respublikoje nesutinka
mi, prezidentas ir ministerial. 
Nacionalizacija palietė tik 
stambesnes žemes bei pramo 
nės nuosavybes ir kredito įs
taigas, Smulkioji ir vidutinė 
nuosavybė visur, o prekybo
je, transporte, susisiekime 
bei namų ūkyje — ir stambio 
ji nuosavybė buvo respektuo 
jama. Šituo Lietuva iš esmės 
skyrėsi nuo kitų sąjunginių 
respublikų, į kurių šeimą ji 
buvo VIII.3 priimta

Tik priėmus naująją kons
tituciją, kurios 13 str. buvo 
pasakyta, kad «savitarpinei 
pagalbai įgyvendinti ekono
minėje ir politinėje srityse, 
lygiai kaip apsigynimo srity
je, Lietuvos Tarybų Socialis
tinė Respublika laisvu noru 
susijungė su lygiateisėmis Ta 
rybų Socialistinėmis Respu 
blikomis į sąjunginę valstybę 
— Tarybų Socialistinių Res- 
blikų Sąjungą», skirtumas tarp 
penkiolikos kitų sąjunginių 
respublikų ir šešioliktosios ar 
ba tuojau išnyko (prezidentas 
ir ministerial), arba buvo pra
dėtas sparčiai naikinti (nacio 
nalizacija ir tarybinės san
tvarkos ūkyje įgyvendinimas).

Po Vi 11.25 Lietuvą valdė ne 
seimas su respublikos prezi
dentu ir ministeriais, bet aukš 
čiausioji taryba su savo pre
zidiumu ir jo skirta Liaudies 
Komisarų Taryba, kuri iš pra 
džių susidėjo, drauge su pa
vaduotojais, iš 16 žmonių, o 
vėliau buvo dar praplėsta. Ti 

krumoje Lietuvą valdė visa
galė komunistų partija per 
savo vietos agentus ir atsiųs
tus rusus.

Todėl šitame rašinyje ir pa 
sitenkinama trumpu, VI 15 — 
VIII.25, laikotarpiu Likęs iki 
1941 VI 22 laikotarpis galėtų 
būti aptartas atskirai surin
kus daugiau ir įvairesnės me 
džiagos Šitame rašinyje pa
naudotoji medžiaga paimta iš 
tisai arba iš oficialių šakinių, 
arba iš spaudos, kuri irgi ga
lima laikyti beveik oficialiu 
šaltinių, arba iš tų žmonių, 
kurie patys dalyvavo aprašo 
muose įvykius

LIETUVOS ÚKIS PRIEŠ 
1940,VI.15 .

" Pirmasis 1940 metų pusme
tis ūkiniu atžvilgiu Lietuvai 
buvo gana palankus. Po pir
mosios reakc j s. kurią sukė
lė karas tarp Vokietijos ir 
Lenkijos (1939 IX 1) ir nelai 
mingoji savitarpinės pagalbos 
sutartib tarp Lietuvos ir Ta 

rybų Sąjungos (1939.X.10), įve 
dusi į Lietuvą Trojos arklį, 
visuomenės nuotaikos buvo 
aprimusios Visi dirbo savo 
darbą, kad ir su baime žvilg
čiodami į Maskvą.

Gamyba nebuvo sustojusi. 
Žemės ūkis galėjo imtis dar 
intensyvesnės gan ybos, nes 
nebebuvo rinkų trūkumo, kaip 
prieš keletą metų, o kainos 
per kelis mėnesius buvo pa 
šokusios, vidutiniškai 20-30 
punktų, pasiekdamos 70—80% 
geriausių «prieškarinių» Pra
monės gamyba nebuvo vieno 
da visose šakose — vienur 
didesnė, kitur mažesnė, — 
bet, apskritai, buvo patenki
nama. Su žaliavomis bei ku
ru pramonė didelių sunkumų 
neturėjo. Iš kontroliuojamų 
prekių: geriamojo spirito, a 
lauš, vyno, mielių, gilzių, pa 
pirosų per pirmąjį 1940 m. 
pusmetį b vo pagaminta dau 
giau, negu per tą patį laiko
tarpį 1939 m

Užsienio prekybos apyvar-

3



MUSŲ LIETUVApusi

Mmasrosmag

Vik oras Gidžiūnas O.F.M. j ,, !
ŠV. KAZIMIERAS

Salomėja Nėris

(Tąsa)

Išmintis nedaug padeda ne
doram žmogui. Šv. Kazimie
ras tai puikiai suprato, dėl to 
jis šalinosi nuo puotų stalo, 
kur būdavo pažeidžiamas nuo 
saikumas valgant ir geriant. 
Jis vengdavo pasilinksmini
mų, kuriuose būdavo užgau
nami doros jausmai. Savo 
sielos skaistybės išlaikymui 
Kazimieras jieškojo vienat
vės, prašė pagelbos maldoje 
ir asketinėmis priemonėmis 
kietai suėmė savo protą, va
lią ir jausmus Būdamas skais 
tus, nepakentė, kad skaisty
bė būtų kitų pažeidžiama, dėl 
to, gavęs valdžios, šalino iš 
dvaro tuos, kurie šių dorybių 
nepaisė Jis buvo taip pami
lęs skaistybę, kad ligoje, dak 
tarų patartas sveikatos dėliai 
jos išsižadėti, geriau norėjo 
mirti, nei klausyti šio nedoro 
medikų patarimo.

Jei šv Kazimiero tėvas bu
vo laikomas teisingu karaliu
mi, tai jo sūnus dar labiau 
pas žymėjo teisingumo dory
be Jo teisinga ranka pasiek 
davo plėšikus, galvažudžius, 
eikvotojus ir kitokius visuo
menės skriaudikus, kurie ne
išvengdavo užpelnytų baus
mių. Jis labai rūpinosi, kad 
teisingumas ir nuosaikumas 
įsiviešpatautų žmonių papro
čiuose Jei gretinti jį su ki
tais jo broliais, tai jis buvo 
energingesnis, valingešnis, ga 
besnis ir pamaldesnis už vi
sus keturis jaunesniuosius 
brolius.

Kazimieras nepasitraukė Iš 
viešojo gyvenimo, kaip tai da 
rė kiti šventieji. Jis sugebėjo 
siekti tobulybės ir daryti at
gailą ten, kur mažiausiai tai 
įmanoma — karaliaus rūmuo
se. Nuo gausiai valgiais ap
krauto stalo jis pakildavo ne 
pasisotinęs, o po minkštu ka
ralaičio drabužiu jo švelnų 
kūną raižė aštri ašutinė Daž 
nai dienos bėgyje, atitrūkęs 
nuo žemiškų rūpesčių, jis pa
skęsdavo gilioje maldoje ir 
dvasios sparnais kildavo į 
Viešpatį. Naktimis besimel
džiant išsekdavo jėgos, dėl to 
neretą rytmetį rasdavo jį tar
nai užsnūdusį asloje. Klaupė
si jis maldai prieš kryžių, 
kad apmąstytų Išganytojo kan 
čią, ir eidsvo į bažnyčią ap
lankyti Kristaus Švč. Sakra
mente. Atsitikdavo, kad vi
durnaktyje atrasdavo jį žmo
nės klūpantį prie uždarų Vil
niaus katedros durų.

Ypatingą meilę šventasis 
rodė Dievo r Motinai Marijai,

kurios Nekaltas Prasidėjimas 
(nors anuo metu dar nebuvo 
dogma) jam buvo žinomas iš 
jo tėvų mėgiamų pranciškonų 
— bernardinų. Marijos garbei 
jis kalbėdavo ir tą gražų jo 
karste atrastą himną: <Omini 
die die Mariae». Teisingai S. 
Sužiedėlis rašo, kad šv. Kaži
mieras «vaikščiodamas po Vii 
niaus grindinį žmogaus nuo 
dėmių nuslidintą, neapgalimu 
ilgesiu šaukėsi Marijos, mels 
tinai kvietė Dievo Motiną į 
savo miestą, ir dėl to Šventų 
jų Karalienė neaplenkė savo 
tarno atsidūsėjimų» Vilnius 
tik vėliau susilaukė Aušros 
Vartų ir šv. Kazimiero gar
bės Žmonės tai suliejo į vie 
ną Dievo malonės spindulių 
pluoštą, dėl to paveiksluose 
kartais randamas šv. Ka-zimie 
ras prie Aušros Vartų, nors
jo gyvenamu metu jų dar ne 
buvo.

Dar savo kūdikystėje Kazi
mieras pamilo paprastus žmo 
nes Kai karaliaus dvare muis 
tesi aukštos kilmės didikai, 
kai puotose skambėjo taurės, 
aidėjo įkaitusių ponų juokai, 
tai už pilies mūrų jis girdėjo 
varguolių žingsnius, kurių me 
d nės klumpės kaukšėjo ak
meninėse gatvėse. Jis matė 
jų juodas pūslėtas rankas ir 
gyvenimo vargų išvagotus 
veidus. Graudulys suspaesda- 
vo jo širdį kai matyuavo jų 
vargus ir skriaudas Karalai
čiu gimęs, jis jautėsi esąs pa 
prastas žmogus ir, eidamas 
valdovo pareigas, stengėsi bū 
ti teisus, neatsižvelgdamas į 
žmonių luomus. Pažino jį ir 
vargu >liai, išalkę ir paliegę. 
Džiaugėsi jį pamatę, nes mei
lė ir užuojauta jiems veržėsi 
iš jo šventos širdies. Nenuos 
tabu tad, jei jam mirus, jie 
pradėjo bėgti prie jo karsto 
ir pirmieji per jo užtarimą 
gavo visokeriopų malonių.

Įsižiūrėjus į Kazimiero gy
venimą bei jo praktikuotas do 
rybes ir padarytus stebuklus, 
netenka stebėtis, kad kara
liaus sūnus, Bažnyčios pas
kelbtas šventuoju. Tiesa, dėl 
įvairių priežasčių Leono X po 
piežiavimo metu (1516) prade 
toji kanonizacijos byla ilgai 
nusitęsė iki kol Klemensas 
VII 1602 m. lapkričio 7 dieną 
mūsų Kazimierą paskelbė 
šventuoju. Gavus popiežiaus 
bulę ir parvežus iš Romos 
šv. Kazimiero kanonizacijos 
vėliavą, lietuviai savo šventa 
jam Vilniuje surengė didelį 
trijų dienų triumfą, nes, su
laukusi šventojo kanonizaci
jos, džiaugėsi visa Lietuva.

Klajoja tyliam ore 
Voratinkliai — plaukai, 
O vasara nenori
Dar skirtis su laukais.

Myluojąs vasarėlė 
Su margu drugeliu. 
Riedena ašarėlė
Jurgino stiebeliu.

Įsimylėjęs astras -— 
Kantri gėlė rudens, 
Kol sniego baltas kapas 
Bežydinčią pridengs.

Ir tau apraizgo širdį 
Voratinkliai ploni... 
Ir gaila, kad neilgai 
Pastuly gyveni.

Gandrai dangum danginąs 
Į šilumą pietų, — 
Lyg po šalnos jurginas, 
Nulenksi galvą tu.

ŠVENTOJO REIKŠMĖ 
MŪSŲ TAUTAI

ŠV. KAZIMIERAS yra giliai 
jaugęs į lietuvių tautą ir su
sijęs su jos istorija, dėl to jo 
reikšmė mūsų tautai labai di 
dėlė Kilęs iš garsios lietuvių 
kunigaikščių giminės, daug 
kartų lankęsis Vilniuje, Gar 
dine miręs ir palaidotas Vil
niaus katedroje, jis plačiai 
išgarsina Lietuvo? vardą. Jo 
skais&aus šventumo aureolė 
apvainikuoja visą gediminai- 
čių gim.nę, išgarsindama ją 
visame pasaulyje.

Vis ems šiandieną jau yra 
aišku, kad krikštas Lietuvai 
be savo antgamtinės reikš
mės buvo kartu didelė politi
nė ir kultūrinė vertybė; jis 
jai padėjo apsig nti nuo vokie 
čių ordino ir atsispirti provos 
lavijai, kuri su savimi nešė 
ir surusėjimo pavojų. Vokiš
kasis pavojus vėliau reiškėsi 
protestantizmo forma, o rusiš 
kasis šalto provoslavizmo prie 
spauda.

Pats šv. Kazimieras rūpino
si, kad provoslavų įtaka ru
siškose srityse nenustelbtų ka 

. talikybės Tai buvo ne vien 
religinis, bet ir tautinis reika 
las. Šv. Kazimieras ir po mir 
ties lietuvių tautoje garsėjo 
kaip antirusiškos kovos sim
bolis Jis stebuklingu būdu 
1518 m. ristame žirge apsi. 
reiškęs padėjo lietuviams pe
reiti patvinusią Dauguvą ir
prie Polocko sumušti Mask-

MES MATĖME NUOSTABIŲ 
DALYKŲ

Praėjusį penktadienį būre
lis ateitininkų važiavome iš
kilo». Jau buvome šitą girdė
ję apie Septynių Šaltinių Pa 
jūrį (Praia de Sete. Fontes), 
bet gamtos grožis viršino bet 
kokį mūsų įsivaiadavimą. Jū
ros pusiasaliai, salos pilni 
kalnų ir kalvų, jūra taip mė
lyna. kaip dangus, o ant pa
ties Jūros kranto tropikalinių 
milžinų medžių pavėsyje sto 
vi tokia erdvi ir tokia svetin 
ga p.p. Šišlų vila. Čia pralei
dome tris laimingas draugiš
ko gyvenimo dienas. Šitoj 
nuostabioj gamtos ramybėjo 
(toli palikę miesto triukšmą) 
medžių pavėsyje klausėme 
šv. Mišių, kalbėjomės, disku
tavome, patys gaminome sau 
maistą ir dainavome. Nuste 
busios-jūros bangos klausėsi 
lietuviškos dainos garsų.

Gali kas ir netikėti, bet 
mes jausdami tą nuostabų 

vos kariuomenę. Panašiu bū 
du jis padėjo ir vėliau Lietu 
vos kariams dar 10 kartų. Pa 
skelbus Kazimierą šventuoju, 
jo kultas sąmoningai buvo 
kreipiamas į rytus kur vis la
biau didėjo stačiatikių pavo 
jus Pagaliau Lietuvai nete
kus laisvės, mūsų tautiečiai 
«giesmėje čėsų praėjusių» šau 
kėši šv. Kazimiero pagelbos.

(B D)

- JAUNESNIŲJŲ ATEITI
NINKŲ IR JAUNUČIŲ SUSI
RINKIMAS bus šį sekmadie
nį po pietų šv. Juozapo mo
kykloje. V si kviečiami at 
vykti.

MOKYTIS NIEKAD NEVĖLU

Šį sekmadienį į Vila Zeli- 
nos kleboniją buvo atvykęs 
José Santos Machado (kaip 
jis pats prisistatė Kirvis , gy 
venantis Santana. Atvyko jis 
teirautis, kas galėtų jam pa
dėti išmokti lietuviškai. Sve
čias turi 64 metus, yra apo- 
zentuotas, be portugalų kal
bos moka dar šešias kalbas 
ir knygoj paskaitęs, kad lie
tuvių kalba labai sena, perei 
nanti iš sanskrito, panoro ir 
ją išmokti Jis tepažįstąs tik 
tris lietuvius, Prel Ragažins- 
ką, kun J Šeškevičių ir ^ad- 
vokatę Gritėnaitę, ir juos su
sipažinęs nesenai. Nenum to 
iš išmokimo turėti kurios nors 
praktiškos naudos, bet moko
si todėl, kad neidamas jokių 
tiesioginių pareigų nepasida
rytų dvasioje Jingus Anks
čiau yra gavęs iš kun Raga- 
žinsko lietuvišką Šventą Raš
tą ir lygindama jį su portu
gališku mintinai išmoko be
veik tūkstantį lietuviškų žo
džių.

NAUJAS ATEITININ’KIŠKAS 
LAIKRAŠTIS

Australijos ateitininkai iš
leido pirmą numerį laikraš 
čio «ATEITIES Ž NGSNIAI». 
Laikraštis išėjo, kaip «Tėviš
kės Aidų» priedas, Jo tiks
las, kaip sakoma įžanginiam 
straipsnyje, labiau paskatinti 
jaunuosius lietuviukus daly
vauti lietuviškoje spaudoje. 
Laikraštėlis turi skyrelį vai
kams «Mažųjų Žingsniai», ku
riame talpinta daug mokyklos 
mokinių parašytų dalykėlių

Naujam laikraščiui linkime 
gyvuoti ilgus metus ir išug
dyti daug naujų be^dradar 
bių.

gamtos alsavimą ir Dievo ar 
tumą savo tarpe pasidarėme 
dar didesni draugai negu iš 
vykdami buvome. Greitai pra 
bėgo laimingos dienos. Pirma 
dienio naktį jau vėl buvome 
Šv, Povilo mieste. Dar džiau
giamės gražiais prisiminimų 
vaizdais Ir esame nuoširožiai 
dėkingi p.p Šišlams už leidi
mą pasinaudoti šia gražia 
vieta.

Nanci Trojackaitė
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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 A v. 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 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.

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/lOlftOZ Rua Coelho Neto, 281

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

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

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

Aberturas de firmas - Encerramentos de firmas - Transferências 
de firmas - Contratos na Junta Comercial - Distratos na junta Co 
merciaA - Registros de firmas na Junta Comercial - Escritas com 
contabilidade em geral - Escritas fiscais cm geral - Contratos de 
locações - Cartas de fiança - Seguros de fogo - Seguros de aciden

tes - Requerimentos em geral - Defesas e recursos

PRAÇA SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 8 - SALAS 1E2- 
FONE: 63-6005 - VILA Z-LINA - SÃO PAULO

Madeiras em geral i

SÉDE: Rua México, 98 - 9.0 - sala 904 — Fone: 52 0229 
Endereço Telegráfico: < C A BI U N A »

Rio de Janeiro
Serraria «IT A» — Serra dos Aimorés — Município de 

Nanque - Estado de Minas Gerais

LIETUVIŠKŲ PAMALDŲ KA
LENDORIUS

Pirmą mėnesio sekmadienį: 
Parque das Nações 19 vaL 
Casa Verde, 17,15 vai.
Antrą :
Bom Retire, 10 vai.
Utinga 18,00 vai.,

T rečią:
Agua Rasa 8 vai,,
Moinho Velho 11 va!.,
Lapa 16 vai.,
K e t v i r t ą’:
Vila Guilhermine 17 vai.
Pask utinį:’
Vila Anastaciooe‘8 vai.,

LIETUVIŠKŲ PROGRAMOS 
TRANSLIACIJOS

(Lietuvos laiku)

VATIKANO RADIJAS

Kasdien 2*0,15 iki 20,50 vai.
Sekmadieniais 10,30 iki 11 

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

I

RIO DE JANEIRO

Lietuvių radio valandėlė 
«A voz da Lituania* yra trans 
liuojama SEKMADIENIAIS

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

ANTANO PAVILO^BC
INDUSTRIA DE ARTEFATOS PLÁSTICOS 

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

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

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

KIRPIMO IR SIUVIMO MOKYKLA

“fCfIJA”
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 da Graça, 381 — casa 6 — Bom Retiro —-—

7 vai. 15 min.

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

VIENINTELIAI ATSTOVAI GARSIOJOl^V ANDENS L I N D O> Y A.

Didelis pasirinkimas medžiagų ir skoningas 
pasiuvimas, LAURO SANDRON vyriškų rūbų

iS/UVYKLOJE 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

B ■ a 9 :* aiSS“ w

1KMÃOJ CAKKiJf KI
indoya vini-uo yr? óenai žinomas gėrimas 

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

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

Caixa Postai 3967 S Ã O PAULO:;

aMBM* * M * B ****** ■ a.M au Mai m a araav tfaaitoaai ■■ b BB-ataiu *Sais*saHNaraiB s ■■■ ■ ar*(HB *vaia oaioaiM vii b ■■ ■ aiaitf aitSitMMia tearia ■ wai ■■ ■> ■ b kb ta i* irazaiD q ta ai ■ ■ ■ ■ n ai n ■ ai ■ ■ ■ ■ ■ ai m w n b ■■ ■ m ca s t> ■ ■ * ■* m ■ HMaiB vCasa Sprindys & Čia. .
PÇA. S. JOSÉ dos CAMPOS, 1 - V. ZELINA - TEL. 63-5915 

Geležies išdirbiniai ir dažai viskas elektros 
įrengimui namu reikmens ir žaislai, žvairiausios do
vanos visoms progoms.

EJCGITORIO CO^ITAEIIL

NAJCIIMIEN1TO
Irmãos Nascimento

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

Statybos medžiagos sandėlis ir įvairių geležinių daiktų, indų bei darbo įrankiųį fí

í w:!:::!B=s5Hs:::u:!!n:mMSssmuk: ::: u::::::::
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MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOT

VISŲ ŠVENTĖS ir VĖLINIŲ

DIENOS PAMALDOS V.
ZELINOJE

VISŲ ŠVENTŲJŲ dienoje 
pamaldų tvarka bus kaip sek 
madieniais. Tik vakare po 7 
vai. mišių prasidės Vėlinių 
dienos pamaldos,

VĖLINIŲ DIENOJE šv. mi 
šių tvarka: 6, 6,30, 7, 7,30, 8, 
9, 9,30, 11 ir vakare 7 vai. Po 
11 vai, mišių gedulinga pro 
cesija.

LIETUVIŠKOS PROGRAMOS 
PER TELEVIZIJĄ PAKEISTA 

VALANDA

Liet. Kai. Bendruomenės 
ehoro programa per televizi 
ją, canal 4 (Tupy), šį sekma 
dienj, ^paliaus mėn 28 d. pra 
sidės ne 12 vai. dienos, bet 
dešimts minučių prieš dvy
ly ka.

— Šį šeštadienj, spaliaus 
m. 27 d, sumainys žiedus Vi 
la Zelinoje, 18,30 vai, ALFON 
SAS PlLiACKAS su VANDA 
SAVICKAITE. Jaunasis yra 
Felikso ir Mar jos Piliackų 
sūnus, gyvena Quinta das Pai 
neiras, Rua Igarata, 42.. Jau 
noji yra Juozo ir Eleonoros 
Savickų duktė, gyvenanti Rua 
Mimosas, 34. Abudu jaunieji 
kurį laiką dalyvavo Liet. Kat. 
Bendruomenės chore Jaunie 
siems daug laimės linkime 
naujame gyvenimo kelyje.

17 vai., šv. mišių metu, bus 
šliūbas JONO TAMOŠAIČIO 
su OLGA REITER.

18 vai. sumainys žiedus 
PRAN AS GREIČIUS su JOANA 
PAN KRATZ.

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.oAndor Res.: R. Fernando Falcão, 35 
Fones: 37-0395- 35-5650 ■ 33-6011 São Paulo

' PRANEŠIMAS

Lankydamiesi Romoje, Italijoje, apsistokite naujai 
įrengtuose Liet. Šv. Kazimiero Kolegijos svečių namuose:

«VILLA LITUANIA*
I Piazza Asti 25 {Via Casalmonferrato 33. Tel. 78.90.33. 78.00.14) 

ROMA — ITALIA.
Rasite jaukią auliuką, sveiką maistą ir neperdėtą kainą. 

Pageidaujama, kad dėl apsistojimo laiko^būtų 
susitarta iš anksto.

KOLEGIJOS VADOVYBĖ.

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 (recados).

Lietuviškas žodis, daina ir muzika'aidi 
tropikų padangėje iš 

RADIO CLUBE SANTO ANDRĖ 

ilgomis, 1495 kilociklų bangomis, 
kiekvieną sekmadienį devintą 21) vai. vakaro.

Per radijo galima pasveikinti gimtadienio, vardadienio, 
vestuvių ir kitomis progomis. .

Radijui laiškus siųsti šiuo adresu: caixa postai 4118, 
São Paulo. Fone: 63-5975.

— Ona ir Kazys Paukščiai 
praneša, kad šv. mišios egzek 
vijos už A.A. Joną ir Oną Pu 
pelius ir Mariją Paukštienę 
bus spaliaus m. 29 d 7.30 vai. 
Vila Zelinoje. Gimines ir pa
žįstamus kviečia atvykti į šv. 
mišias,

— J. Masys praneša, kad 
už Simaną Strolią ir šeimą 
užprašė šv. mišias, kurios 
bus 3 d. lapkričio, 7 vai. Vila 
Zelinoje. Strolių šeimos gimi
nes ir prietelius kviečia da
lyvauti šv. mišiose.

— Iš Lietuviams pažįstamų 
deputatų, kurie yra dalyvavę 
lietuvių minėjimuose yra iš 
rinkti j federalinį parlamen
tą: Prof Andrė Franco Mon- 
toro, Dr. João Batista Ramos; 
į estado: advokatas Modesto 
Guglielmi, Conceição da Cos 
ta Neves.

BRANGUS TAUTIETI, ATSI
MINK, KAD SAVAITRAŠTIS 
«MUSŲ LIETUVA» YRA VIE
NINTELIS LIETUVIŠKAS LAI 
KRAŠT1S BRAZILIJOJE. TAIP 
PAT ŽINOK, KAD JIS YRA 
TAVO IŠTIKIMAS DRAUGAS, 
PATARĖJAS IR GYNĖJAS. TO 
DĖL KIEKVIENAS SĄMONIN 
GAS LIETUVIS SKAITO, PLA 
TINA IR PRENUMERUOJA 

«MUSŲ LIETUVĄ».

«M L.» prenumeratą po 1.000 
cr apmokėjo:

Bronius Ražukas Ona Kru- 
pelienė, Vitas Trumpis, Jur
gis Kazlauskas, Albertas Rau 
liekas, Valteris Paniuškis, Ka 
zimiera Šneraitė, Ign Andrius 
kevičius Po 700 cr.: Stasys 
Jonaitis, Ona Bleka.tienė.

DĖMESIO!!!
. ' 1 J :

Dr. Jono Basanavičiaus Vardo Lietuvių Mokyklos 
Globėjai Šių metų lapkr. mėn, 10 d. to paties vardo mo
kyklos salėje ruošia linksmą vakarą

Programoje.- 1) «Martynas Špokas» dviejų veiksmų 
komedija.

2) «Kukulio nervai», vieno veiksmo juokas.
3) Šokiai ir žaidimai. Šokiams gros puikus

orkestras.
Bufete rasite gerus lietuviškus užkandžius ir links 

moję nuotaikoje praleisite šeštadienio vakarą.
Pradžia: 20 vai. (8 vai vakare).

Mok. Glob. Valdyba.

— Misijonienus Tėvas Jo
nas Bružikas, S J ateinančią 
savaitę lankys šeimas: Agua 
Raza, Mokoj, Libanezoj ir V. 
Prudente.

— V. Anastazijoj mirė ilga 
metis «M.L > skaitytojas An
tanas Sabukynas. Reiškiame 
jo šeimai gilią užuojautą. Sep 
tintos dienos Mišios bus šeš- 
tádienj Vakare 6,15 vai. spa
liaus 27 d. V. Anastacio baž
nyčioje. Prašoma gausiai da
lyvauti pamaldose.

«M.L.» Red. ir Adm

— Bronius Trumpa, kilęs 
iš Skiemonių valsčiaus ir kai 
mo, Utenos Apskričio, dabar
tiniu laiku gyvenąs U S.Ą., 
680 Bushwick Ave., Brooklyn 
21, N Y., kaipo brolis Pranciš 
konas. ieško savo tetulės Ve
ronikos Vyžintienės, kuri su 
savo vyru ir, berods, su aš- 
tuoniais vaikais 1924 metais 
išvyko į Braziliją ir nut to 
laiko nieko apie ją ir juos 
nebegirdėjau. Jei jie atsi
šauktų turėčiau daug ką nau
jo pranešti apie mūsų gimi
nes Lietuvoje, ir kitų jiems 
įdomių dalykų.

Antrašas:
Bronius Anthony Trumpa OFM 
680 Bushwick Ave.
Brooklyn 21, N.Y. U S.A.

P.S. Veronika Vyžintienė- 
Baltakytė kilusi iš Elmininkų 
kaimo, Anykščių valsčiaus, 
Utenos apskričio.

— Laiškai.- J Gudanavičiū 
tei, M. Višniauskaitei, K. Ra 

A LUZ MODERNA
de W STEMPIEN & CIA. LTDA.

Loja e Exposição: RUA MARTINS FONTES 66t Tel. 35 1969 
ESPECIALIDEDE.- Material eletrico em geral, instala

ções florescentes, luz e força.
TÉCNICA: Iluminação moderna de lojas, vitrinas e 

residências:
ARTIGOS: lustres residenciais, comerciais e industriais, 
ventiladores CONTACT, GENERAL ELECTRIC, ARNO e 
outras marcas de todos tamanhos e tipos. FACILITA
MOS PAGAMENTO.

STASYS VANCEVIČIUS
x Representante

Rua Martins Fontes, 166 — Tel. 35 1969 — São Paulo 
PASTABA: Lietuviams atėjusiems su šiuo skelbimu da
rome specialę nuolaidą.

kauskui, N. Vinkšaaitytei, V. 
Navickui, D. Ruzgaitei, A. Ma 
sienei, J. Seliokui, M. Vinkš 
naitienei, A. Lazdauskui, I. 
Klišytei, I. Skurkevičiūtei, J. 
Paukščiui, M. Saldūnas.

AMERIKOS LAIVAI TIKRINA
RUSŲ LAIVUS

Amerika su tam tikromis 
sąlygomis priėmė Jungtinių 
Tautų Or anizacijos sekreto 
riaus pasiūlymą tartis, bet jo 
kiu būdu nesutinka suspen 
duoti blokados Kaikurierusų 
laivai amerikonų karių pati 
krinti, nuplaukė Kubon. Kiti 
gi buvo grąžinti atgal.

— Tarp Kinijos ir Indijos 
tebevyksta mūšiai...

— Brazilijos krašto apsau 
gos ministeris Kruel pareiš 
kė, kad Brazilija eina išvien 
su Amerika.

— Paskutinėmis žiniomis, 
iš Havanos pranešama, kad 
Fidel Castro žadąs sutikti su 
Jungtinių Tautų Organizaci 
jos pasiūlymu paskirti komisi 
ją patikrinti, ar Kuboje yra 
pastatytos bazės atominėms 
bomboms naudoti.

— Nepraleiskite progos pa 
matyti dailininkės OLGOS SU 
BAČIUTĖS kūrinių, tapybos 
ir grafikos, parodos. Parodos 
vieta — Rua Sebastião Perei 
ra, 120, prie Largo do Arou 
che. Galeria Groquis Parodos 
paskutinė diena 12 lapkričio.

......... ■ ■ i 1

RUSAI ŠAUI^^^^^^

Kaip jau buvo šio laikraš
čio skiltyse pranešta, Kaune 
pradėta 18 asmenų byla, ku
rie kaltinami šaudymais pra
ėjusio karo metu. Teisėjų tar 
pe figūruoja štai kokios pa 
vardės: Archlpovas, Novod 
rovskis ir Mandrovskaja Štai 
kas teisė mūsų brolius Kaune.

Maskvos Tass paskeblė, 
kad toje byloje aštuoni lietu 
viai nuteisti sušaudyti. Jie 
yra: Pranas Matiukas, Leonas 
Mečius, Juozas Kapustas, Kle 
mensas Skabitskas, Jonas Pa 
lubinskas, Boleslovas Čirvins 
kas, Aloizas Raižys, Stasys 
Benzine.

«Tiesoje» paskelbtieji tos 
bylos aprašymai rodo, kad vi 
sas reikalas iš anksto yra pa 
ruoštas, nes kaltinamieji esą 
«prisipažinę visus budeliškus 
darbus». Iš aprašymo matyti, 
kad kaltinamieji prisipažino 
daugiau, negu juos kaltino. 
Pav., jeigu kurį kaltino, kad 
jis sušaudė 200 asmenų, tai 
kaltinamasis pridėjo, kad su
šaudė tris šimtus ir dar plius 
nurodė, kad vogė brangeny 
bes Tokių dalykų laisvame 
teisme nebūna.

Bolševikams svarbu buvo 
šia byla užglostyti pačių bol 
ševikų padarytas piktadary 
bes Lietuvoje ir pridengti jų 
žudynes.

— JANIO QUADROS vėl 
važ uoje. Bet ne Amerikon, 
kaip rašė laikraščiai, bet An 
glijon. Vyksta su šeima.

— JAV kongreso užsienio 
reikalų komisija priėmė rezo 
liuciją — kariauti, jeigu rei 
kės dėl savo teisių Berlyne.

— Vatikano susirinkime kaip 
stebėtojai dalyvauja 14 neką 
talikų bažnyčių atstovai.

— Anglai patenkinti paeita 
rimais su Andenaueriu dėl An 
glijos įėjimo į bendrąją Euro 
pos rinką.

— Spalio 15 Kennedy priė 
mė Alžiro min pirm. Bellą.

PAIEŠKOJIMAS

Elena Meškevičiūtė gyve
nanti Kanadoje paieško bro
lio Silvestro Meškevičiaus, at
vykusio į Brazi’iją 1926 m, 
ankščiau gyvenusio S. Pauly 
je. Jis pats arba apie jį ži 
nantieji, prašomi pranešti šiuo 
adresu:

Rua Prof. Gustavo P. de An 
drade, 196, Vila Zelina.

DOVANAS SAVO GIMINĖMS 
Į LIETUVĄ

Vėl galima užsakyti pas 
Magdaleną Viokšnaitienę.

Adresas: rua Barão do Pi
rai, 367, Vila Zelina, S. Paulo.

— VILA ŽELI NOS LIETU

VIŲ KUNIGŲ telefonas 63-5975
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