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Kova del Capuavos — Kova tarp privatinės
nuosavybės ir valstybinio monopolio z
Šiomis dienomis radijo pra
nešimuose ir vietinėje spau
doje įvykiai Capuavoje užima
centrinę vietą.
Capuava daugelį metų bu
vo nereikšminga geležinkelio
stotelė São Paulo-Santos li
nijoje, tarp Santo Andrė ir
Msuá. Bet prieš keletą metų,
kaip visoje šioje zonoje, taip
ir Capuavoje, pradėjo kilti
įvairių rūšių industrijos pas
tatai. O ypač Capuava pagar
sėjo ten pastatyto vardo refi.
narija, arba naftos valymo ir
perdirbimo industrija Per ka
minus kyla nakties metu ug
nies liežuviai yra matomi iš
tolimų .apylinkių Ši refinarija buvo sukurta’ privačios
iniciatyvos ir vietos kapitalo
dėka.
Capuavos refinarija, tarp
kitų, Petrobras, valstybės mo
nopolizuotų refinarijų, buvo
pirmoj vietoj savo produkci
ja, pelnu ir tvarka
Brazilijoje prieš keletą me
tų buvo suvalstybintos, parla
mento nutarimu, nors labai
maža balsų persvara, visos
cefinarijos. Kadangi monopo
lizuotos refinarijos viso dar
bo toli gražu neįstengia ap
rėpti, buvo leista ir privačiai
iniciatyvai verstis šia indus
trija.
Privati iniciatyva visuomet
geriau organizuota ir geriau
gamina, Sukomunistintam Petrobraz Capuava buvo rakštis
akyje Su mažiau previlegijų
ir darbininkų produkcija daug
didesnė už valstybinio mono
polio tokias pat industrijas.
Nutarė ją monopolizuoti. Bet
reikėjo surasti priežastis. Ta
priežistimi buvo išprovokuo
tas komunistų ir politinių de
magogų, dalies refinarijos dar
bininkų streikas. Streikas gry
nai politinis, nes visi darbi
ninku ekonominio pobūdžio
reikalavimai buvo patenkinti.
Kita dalis darbininkų pasili
ko dirbti ir darbo eiga nesus
tojo in produkcija nenuken
tėjo. Bet monopolizavimo ša
lininkai norėdami greičiau
duoti progos vyriausybei Capuavą monopolizuoti, išprovo
kavo kitose tos pat rūšies

Kandidatai i
Nors dar beveik dveji me
tai ligi respublikos preziden
to rinkimų, tačiau yra keturi
kandidatai parinkti. Pirmas
jų buvęs prezidentas Juscelio Kubitschek; antras — Gua
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Lapkričio men. 15 d. anks
industrijose solidarumo strei ti rytą išvyksta didelė kara
ką.
vanu automobilių ir autobusų
Bet plačioji visuomenė, eko į Rio de Janeiro, kur įteiks
nominės ir kitokios organiza Guanabaros gubernatoriui Car
cijos neliko abejingos. Iš įvai los Lacerda São Paulo ponių
rių Brazilijos vietovių siun pasiūtą Brazilijos vėliavą
čiamos vyriausybei protesto Šiuo metu populiariausias po
telegramos. Į privačios nuo litikas yra Guanabaros gu
savybės gynėjų eiles įsijun bernatorius Jei šiais metais
gė ir akademinis įvairių mies būt rinkimai jo laimėjimas
tų jaunimas. Čia kova eina būtų užtikrintas.
n*vien del Capuavos refiuari
jos, bet bendrai yra ginamas REFÍNARIJOMS NELEIDŽIA
STREIKUOTI
privačios nuosavybės princi
pas. Šiandien užpulta Capua
Refinarijos, kurios pradėjo
va, kitą dieną toks pat smū
gis gali būti nukreiptas prieš dalinį streiką.-* kariuomenė
kitas industrijas. Todėl del užėmė jas kontroliuoti. Tik
Capuavos yra kova tarp pri tada iš jų pasitrauks, kai bus
vačios nuosavybės ir valsty baigli streikai. Šitas streikas,
kaip kitoj vietoj yra minėta,
binio monopolio.
buvo sufabrikuotas Capuavos
Ekonomiškai pažangiausi streikininkus paremti
kraštai yra tie, kur yra lais
Sorocabanos reležinkelių li
vė privačiai nuosavybei.
nija jau kelinta diena strei
Savo metu, kai Anglijoje kuoja. São Panlo gubernato
vyriau ybė buvo darbo parti rius nėra linkęs daryti nuo
jos rankose, buvo nacionali laidų nes šios linijos darbi
zuotos arba socializuotos di niekai palyginant su kitais,
džiosios krašto industrijos. turi geras ekonomines sąly
Bet ilgai netrukus toji pat gas Net žada geležinkelio
darbiečių vyriausybė tas in kompaniją atiduoti į priva
dustrijas vėl į privačias ran čias rankas
São Paulo prefeitūros tar
kas gražino, nes jų suvalstybinimas neapsimokėjo, suma nautojai irgi ruošiasi strei
žėjo produkcija ir išlaidos kan. Prefeitas grasina imtis
padidėjo. Vakarų Vokietijos griežtų priemonių prieš streimonopolizuotus fabrikus irgi Kininkus. Kol tęsis streikas
grąžino į privačios iniciaty sustabdys atliginimo pakėlimo
vos rankas. Pagaliau užtenka studijas.
pavyzdžių pačioje Brazilijo
je. Geležinkelio linija Central KOMUNISTI-NÉJE RUSIJOJE
do Brasil, CMTC, Loide Bra TIKĖJIMO PERSEKIOJIMAS
DIDĖJA
sileiro ne tik ką neišsiverčia,
bet duoda fantastiškus nuos
Komunistinio savaitraščio
tolius. Tuo tarpu tokios pat «Ogmysk» pranešimu, polici
įmonės privačiose rankose ja konfiskavo tris tūkstančius
duoda didelį pelną. Valstybė kryželių ir daug šventų pa
visada ir visur buvo ir ūks veikslėlių vienos moters re
blogas šeimininkas. Ji nieka zidencijoje. Laikraštis pride
dos neišlaikys konkurencijos da, kad ši «nusikalstama» me
su privačia iniciatyva. Kodėl džiaga Sovietų Sąjungon slap
Sovietų Sąjungoj trūksta duo tai buvo importuota. Tame
nos ir būtiniausių žmonėms pat savaitraštyje rašoma, kad
reikmenų? Užtat, kad nėra buvo susekta dešimts slaptų
privačios nuosavybės.
vienuolių, kurios ligoninėje
Visoki monopoliai, kaip pa Leopolis
dirbo ir kartu
vyzdžiui, Capuavos yra kraš slaptai praktikavo religines
t© ekonominio gerbūvio stab praktikas Šios vienuolės rink
džiai. Todėl nenuostabu, kad davosi viename apleistame
krašto patriotinė visuomenė
išėjo kovon prieš monopolis
tines idėjas.
to. Carvalho Pinto rems da
bartinė vyriausybė. Jam ma
žos galimybės yra laimėti.
Bet vyriausybė yra suintere
prezidentus
suota. kad jis nutrauktų Car
los Lacerdai ar Adhemar de
oabaros gubernatorius Carlos Barros balsus. Dabartinei vy
Lacerda; trečias — S, Paulo riausybei iš visų priimtiniau
gubernatorius Adhemar de sias, be Carvaėho Pinto, yra
Barros; ketvirtas — finansų Juscelino Kubitschek. Nė vie
ministeris ir buvęs S. Paulo nas šių kandidatų nelinksta
gubernatorius Carvalho Pin Kubos ar Kremliaus linkui.
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K. Adenauerio erai pasibaigus
Spalio 16 d. Bonnoje, Fed.
Vokietijoje, parlamentui nau
juoju antruoju pokariniu kanc
erių išrinkus ligšiolinį ūkio
ministerį, vad. Vokietijos «ūki
nio stebuklo» tėvą prof. Liud
viką Erhardą, baigtas 14 me
tų trukęs kanclerio dr, Kon
rado Adenauerio valdymo lai
kotarpis. Pasitraukusį, ypatin
gai pokarinei vak. Vokietijai
nusipefeusį ir didelių nuopel
nų Europai bei visam pasau
liui turintį valstybės vyrą pa
gerbė Vakarų pasaulio vado
vai su JAV prezidentu J. F.
Kennedy priešaky. Iškelti po
litiko nuopelnai? pripažinta,
kad Adenaueris turi aiškią
vietą istorijoje daugiau jis
lygintas su kitu vokiečių po
litiku — Bismarku. Ligšioli
nės Fed. Vokietijos vadovas
bei jos prestižo pasauly ats.
tatytojas nusipelnė Europi s
apjungimo idėjai ir įvykdė is
torinio masto aktą — suartė
jimą su ilgamečio Vokietijos
priešu - Prancūzija, Adenaue
ris su visa savo energija šie
kė Vokietijos apjungimo, bet
jo valdymo metais tai neįvyk
dyta dėl pašalinių kliūčių ir
čia primintinas sovietų atkak
lumas ir su žmoniškumu nie
ko bendro neturį žygiai išlai
kyti savo pozicijas, pokari
nius laimėjimus bei grobius.

Vakarams suprantama, kad
Adenaueriui pasitraukus iš
valdžios sovietai laisviesiems
Vakarams didžiai nusipelniu
sį valstybininką palydėjo ne-,
draugiškais žodžiais, o «Prav
da» spalio 14 d pasitraukimą
taip įvertino: esąs nepavykęs
tarptautinės reakcijos planas
vak. Vokietiją paversti tvirto
ve. Esą Adenauerio laikme
čiu vokiečiai tesvajoję apie
revanšistinius planus...
Pavergtos Europos tautos
pasitraukusį kanclerį vertino
kaip vyrą — valstybininką,
kuris savo giliu įžvalgumu
suprato sovietų politikos klas
tą, jai neteikė pasitikėjimo ir
kiekviena proga laisvąjį pa
saulį įspėdavo — nepasitikė
kite Maskva ir gerai apgal
vokite prieš eidami su sovie
tais į bet kokius sandėrius.
Pavergtieji vak; Vokietijoje
Adenauerį laiko tvirtos anti
komunistinės laikysenos poli
tlkoje pavyzdžiu ir su giliu
dėkingumu vertina buv. kanc
lerio pavergtiesiems — jo pà
ties ar Fed. vyriausybės ar
per paskirų kraštų vyriausy
bes — teiktą globą, morali
nę bei materialinę paramą ir
dažnu atveju reikštus simpa
tijos jausmus sovietų paverg
toms tautoms.

Rašytojui Kan. M. Vaitkui - 80 m. Amz.
Žymiam senesniosios kartos
rašytojui — beletristui ir poe
tui kanauninkui Mykolui Vait
kui spalio 27 d. sukako 80
m. amžiaus. Buvęs artimas
Maironio bičiulis, Vaitkus, šian
dien įsikūręs JAV se, visus
stebina nepailstama energija.
Kasmet pasirodo Vaitkaus kny
gos ir jų laukiama dar dau
giau
Mykolas Vaitkus yra gimęs
1883 m spalio 27 d. Gargž
duose Mokėsi Gargžduose,
Palangoje, Liepijoje. Kaune
mokėsi Kunigų Seminarijoje
ir 1906 - 1908 m. lankė Akade
miją Peterburge ir Akademi
ją Innsbrucke (1908- 1909).
Šalia kunigo pareigų, Vait
kus ilgą laiką buvo A. Jakš
to bendradarbis Šv. Kazimie
ro D je dirbo kaip leidyklos
redaktorius. Metropolijos Ku

nigų Seminarijoje Kaune dės
tė literatūrą ir Meno Moky
kloje — religiją. Pirmieji su
kaktuvininke raštai paskelb
ti 1906 m «Vienybėje». Jis
plačiau reiškėsi nuo 1907 m.
• Draugijoje», vėliau — «Vai
vorykštėje», «Viltyje», «I aisvėje>, «Ryto» dienraštyje, «Ži
dinyje» ir kt

AMERIKOS VALSTYBIŲ
ORGANIZACIJOS TARYBOS
SUSIRINKIMAS

Ši taryba buvo įsteigta Pun
ta Del Este 1960 m konferen
cijos metu. Ji svarsto aktua
lius Amerikos valstybėms klau
simus. Šiuo metu yra dažni
Centralinėj ir Pietų Amerikoj
pavykę ir nepavykę pervers
mai. Taryba yra pasiryžusi
sutrukdyti perversmų vykdy
mą, o ten, kur padaryti, ste'ng
bis atstatyti demokratinę tvar
ką. Šiuo metu perversmo pa
vojus graso Venezuela!. Tary
vienuolyne, kur «taip pat bu ba, kuri susirinks gruodžio 9
vo antisovietinės propagan d. Vašingtone, rekomenduos
dos medžiaga»
praktiškas priemones, kaip
Štai kokia tikėjimo laisvė apginti demokratinę santvar
Sovietų Sąjungoje pačios ko
ką.
munistinės spaudos prane
šimu.

T.ifttlivns nactnnalinA
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1963 m
V Ališas

Ar Kapitalistu Revoliucionierium Gali Vadintis

São Bento Varpai

19Ó3 m Katalikas?
P. Daugintis, S J.
Čia, Brazilijoje ir kitur
daug kas kapitalizmą laiko
privatinės nuosavybės, asmens
laisvės ir demokratijos palai
kytoju
Kapitalistai sukūrė
didelę pramonę, didžiulius fa
brikus ir pakėlė krašto gero
vę bei pažangą. Kapitalistai
esą tai darbštūs ir garbingi
žmonės Vengia kai kurių ka
pitalizmo klaidų, su darbinin
kais krikščioniškai besielgia,
mėgsta save vadintis < krikš
čionimis kapitalistais» ar nau
jaisiais kapitalistais.
Tačiau daug kas kapitaliz
mą baisiai puola dėl jo daro
mų _ skriaudų ir neteisybių.
Daug tokių yra ir katalikų
tarpe. Ir kuo jautresnė jų są
žinė, kuo labiau pažįsta ka
pitalizmo vykdomas blogybes,
tuo labiau kovoja prieš jį, ir
bando jį pašalinti net r e voliucijos keliu. Jie
nori save vadinti «krikščioni
mis revoliucionieriais», ar tie
siog revoliucionieriais.

— Rugp. mėn. antroje pu
sėje vak. Europos spaudoje
pasirodė pranešimai apie Lie
tuvos Mokslų akademijos geo
logijos ir geografijos institu
to ir tarpt s gos sovietų sek
cijos bendrą kvietimą švedų,
danų, norvegų ir suomių tyri
nėtojams bendradarbiauti mok
slo reikalams skirtame met
raštyje «Baltika». Pirmajame
metraščio tome bendradarbiau
ti jau sutikę švedų ir suomių
mokslininkai, kituose laukia
ma dar danų, norvegų, olan
dų ir rytų vokiečių talkos
Medžiaga būsianti skelbiama
ir anglų, vokiečių ir prancū
zų kalbomis. Pagrindinė dar
bų tema? geologiniai ir geo
grafiniai Baltijos jūros basei
no tyrinėjimai (sovietai lietu
vių institutą pakvietė politi
niais sumetimais, matyti, siek
darni pabrėžti tariamą Lietu
vos savarankiškumą — E.).

Tad kyla klausimas — ar
gali 1963 m. katalikas vadin
bis «revoliucionierium» ir bo
ciališkai susipratęs katalikas
laikyti save kapitalistu?
Atsakyti į šiuos klausimus
norime pagal Kat Bažnyčios
tiesas, jos socialinį mokslą ir
sveiką galvoseną Čia pateik
tos mintys tepadeda susivok
ti,_ kokia turėtų būti tokroji
kataliko laikysena.

TOLI KAPITALISTAMS...

Pirmiausia reikia aiškiai
skirti vienas nuo kito; privat.
nuosavybę, kapitalą, kapita
lizmą ir kapitalistus,
Priv. nuosavybė bu
vo prieš kapitalizmą ir liks
po kapitalistinės santvarkos
p įsibaigimo, nes ji yra pri
gimtinė žmogaus teisė, duota
žmogui su pačiu gimimu.
Kapitalas buvo ir bu
reikalingas moderniais laikais
visoms dirbtuvėms, fabrikams
ir kitokioms įmonėms įsteig
ti ir darbo eigas palaikyti.
Tik kiLs klausimas — kas yra
to kapitalo savininkas ir kam
turi priklausyti įmonės pel
nas?
Demokratija yra to
kia valstybės valdžios forma,
kur valdo visą pati liaudis ir
savo pačios, liaudies gert vei.
Demokratijai kapitalistinė san
tvarka tikrumoje nėra palan
ki. . uk faktiškai — kad ir per
visuotinius ba savimus — val
džia savo rankose laiko ka
pitalistų grupės dėka savo
ūkinio ir socialinio svorio,
ypatingai Lotynų Amerikos
kraštuose.
Kapitalizmas pirmiau
•šia suprantamas, kaip ūkinė
socialinė santvarka, kurioje
santykiai tarp kapitalo ir dar
bo yra tvarkomi laisvai suda
ryta algos sutartimi. Ta pras
me Bažnyčia nelaiko kapita
lizmo blogu ir jp nesmerkia.

Jurgis Jankus

Dubenėlis
pia, pakelia plaktuką virš
galvutės ir, nutaikęs į arti
Senelė apie jį visiškai ne miausią vinutę, paleidžia jį
pagalvojo, išbėgdama į dar žemyn. Atsitinka tai, -apie ką
žą, ir paliko ant stalo krašto. vaikas visiškai nebuvo pagal
Gintutis pakelia jį, apverčia, vojęs. Dubenėlis šaižiai džergš
pasižiūri į dugną ir vėl pas teli, kelios baltos šukelės, šok
tato. Staiga jis nusišypso. Jis telėję į šalį, išsisklaido apie
net sukrėzena plonu balseliu. plaktuką, o pats dubenėlis
Taip, jis sukals visas tas vi persiskiria į dvi dalis ir nu
autes gilyn, ir senelė turės virsta į abu šonu ant stalelio.
gerai paieškok, kol jas ras.
Akimirksniu per vaiko šir
Tai nebus rieš®tų ieškojimas, delę nubėga skaudus šiurpas.
kai jų pilna asla prisklinda» Jis junta, kad atsitiko kažin
Su gudria išdaviko šypsena kas baisaus, ir sėdi ant stale
dar pasiklauso Kad tik sene lio apstulbęs, nejudėdamas
lė neateitų! Bet ne! Peilis te Paskum staiga griebia abi
begirdėti gurkš, gurkš, gurkš! dubenėlio puses ir spaudžia,
O, kad senelė dar turėtų di aistringai spaudžia vieną prie
delę, didelę krūvą lapų ir kitos. Jo širdis, visi menku
pjaustytų, kol tik jis visas su čiai sąnariai pritvinsta jėgos
kals. Paskum jis pasakys:
ir virpančio karščio, nuo ku
— Va ii nelasi.
rio galėtų sutirpti porcelianas
Valandėlę vaikas susikau ir susilydlnti tvirtai, tvirtai.
í

baiga)

Tu taip liūdnai kalbi — su meile ir skundu —
Vos pasakot imi pro tėviškės laukus.
Ak koks tasai dangus ten giedras ir gražus,
Ir koki ten žiedai ant irstančių krantų!

Mėnulio sidabro melsvuojantys miškai
Lyg rūstūs milžinai toj pasakų šaly.
Bet ne: jie švelnesni rasotam svaiguly,
Neg varpas kuri ten dejuojant palikai...
Ir toji vandenų bežodinė daina,
Gadynės tremtinių pasiekianti ausis.
Jei ten kas vakarais jos kartą paklausys —
Krūtinėj tilsta tuoj senoji aimana.

O dienos tolimos! Kasdien gražesnės jūs!
Pagaunate dažnai, kaip karštas sūkurys
Ir nešat per alpias atogrąžų naktis
Į tėviškės laukų tuos irstančius krantus. .

Tačiau gyvenimo praktikoj
kapitalistinė sistema suteikė
kapitalui pirmenybę prieš dar
bą. Ji įgalino kapitalo savi
ninkus dėka ūkinės ir sočia
Lines galios valdyti, o dažnai
ir sauvaliauti bei išnaudoti
darbininkus ir silpnesniuosius
visuomenės sluogsnius Kapial stinė dvasia neprisiima jo
kioslaisvos konkurencijos kon
brolės ir darbininką laiko ly
giai kaip «r mašiną — tik gry
na priemone pasiekti pelnui.
Ji pelną ir malonumus bei
medžiaga — pinigus praktiš
kai pastatė aukščiau už dar
bo žmogų.
Todėl popiežiai nuo Leono
XIII laikų (enciklika «Rerum
Novarum» 1891 m.) niekada
palankiai nekalba apie kapi
talizmą ir skelbia jį pridariu
sį daug negerovių ir dėlto rei
kalingas gilių reformų.
Mūsų laikais įvairias kapi
talizmo klaidas pataisyti ban
do dalis kapitalistų. Jie ir ki

ti tokią taisomą kapitalistinę
santvarką vadina neolibera
lizmu, neokapitalizmu ar nau
juoju kapitalizmu Neokapitalistai skelbiasi atsižvelgią ben
drojo labo ir palaiką žmoniš
kesnius santykius su darbiniūkiais. Juos nelaiko grynom
gamybos priemonėm, bet žmo
niškom esybėm.
Tačiau bendrai imant, ir .tie
neokapitali-stai-.gerina darbi
ninkų padėtį ir žmon škiau ei
giasi su jais tik pačių darbi
ninkų sindikatų bei valdžios
priversti arba dėl supratimo,
k; d tai vienintelė priemonė
dabar pakelti savo įmonės
gamybai
Ir kapitalistai, jeigu jie no
ri vadintis krikščionimis, turi
laikytis Kristaus ir Bažnyčios
mokslo. Tačiau ir neokapitalistai labai toli nuo Katal.
Bažnyčios socialinio mokslo
reikalavimų, kad įvykdytų pil
nai socialinį teisingumą,
t y. kad darbininkų klasė tu

Banienės ausis pasiekia tas
gaižus tarkštelėjimas, ir ji
pagalvoja, kad Gintutis bus
ką sudaužęs. Ji neskubėdama
padeda į šalį lapų saują ir
su peiliu nubraukia supjaus
tytus nuo slenksčio Ant sta
lėlio, rodos, nieko nebuvo, ir
ji keldamasi garsiai pasako:
— Ar tik ne langą būsi iš
kūlęs?!
Ir tik trobos duris pravėru
si viską pamato. Stalas pilnas
šukių (jai taip nuostabiai daug
pasirodo!), o vaikas, visas
drebėdamas ir pabalęs, spau
džia vieną prie kitos dvi du
benėlio puses.
— O, kad tu sudegtum kur!
— sukeikia ji gaižiu balsu
Vaikas krūpteli, Jis tik da
bar pamato senelę, skubiai
per slenkstį žengiančią.
Jis tik viena pajunta tikrai
ir giliai: jis turi bėgti. Stumia
nuo savęs dubenėlio šukes
kaip karštą, deginantį daiktą,
vikriai stojasi ir bėga, bet ko

jos susipina marškinėliuose,
nepataiko ant kėdutės ir, pla
čiai rankutes išskėtęs, tyIufj
be jokio šauksmo krinta ant
aslos, nosele paaria drėgną
žemę ir valandėlę guli neju
dėdamas. rankutes plačiai į
šalis išskėtęs, Lyg panoręs vi
są žemę apkabinti.
Ir Banienė nebesusivokia.
Jos galvoje tebestovi padri
kos amt stalelio išmėtytos šu
kės, bet ji žiūri į viduasly
gulintį sūnaitį Ji ką tik ture
jo staigų norą jį primušti, taip
primušti, kad menkai gyvybės
terodytų, bet, kai dabar jis
taip nežmoniškai nukrito, jai
į galvą šoka baisi, už visas
kitas baisesnė, mintis, ar jis
tebėra gyvas Ir ji pirmiausia
skuba pakelti vaiką.
— Dieve tu mano! — kaip
nuolankiausios maldos žodžius
šnabžda senutė, mazgodama
vaiko burnutę ir stengdamasi
sulaikyti kraują Ir vaik&s ne
verkia. Jis tik dreba ir tyliai
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rėtų panašią ūkinę ir sociali'
nę padėtį, kaip darbdavių
sluogsniai, kad kiekviena įmo
nė būtų darbo bendru©
menė, kurioje pinigo sa
vininkai—kapitalistai bendra
darbiauja savo kapitalu, inži
nieriai technikai ir adminis
tratoriai — savo mokslu ir
patyrimu, o darbininkai savo
išpildomuoju darbu.
Ir dar toliau -jiems nuo kito
popiežių teigimo, kad reikia
palengva įgalinti darbininkus
dalyvauti įmonės pelne
valdyme ir n u o • a ••
vybėje. Juk iš tikrųjų
darbininkai ir tarnautojai taip
pat yra protingi žmonės, dau
giau ar mažiau nusimaną įmo
nės reikaluose, suinteresuoti
jos eiga ir stipriai nuo jos
priklausomi. Kųdėl tad nesu
teikti jiems palengva teisės
dalyvauti įmonės valdyme, jų
atstovus įeileidžiant į įmonės
tarybą, kuri parenka ir kon
troliuoja įmonės direktorius,
vedančius visa įmonės gamy
bą ir apyvartą?
Juk darbininkai ir tarnauto
jai taip pat labai daug prisi
deda prie fabriko ar kurios
kitos įmonės gaunamo pelno
ir nuosavybės padidinimo,
kaip ir kapitalo savininkai pa
teikiamom mašinom, žaliavom
energija ir t.t Užtat ir jie tu
ri tikrą teisę, be gaunamos
algos, į pelną ir įmonės nuo
savybę. Be abejo, kapitalo sa
vininkai, akcininkai turi būti
atlyginami, už savo santau
pas. pateiktas įmonėje dirban
čiųjų naudai, tam tikru nuo
šimčiu, kai 'r kiti kapitalo,
pinigo skolintojai Iš pelno,
kapitalo savininkams priguli
tam tikras priedas už pinigų
nuostolio riziką, o darbiniu
kams ir tarnautojams — už jų
įdėtas pastangas, rūpestingu
mą, uolų darbą irgi turi tekti
proporcinga pelno dalis!
Štai prieš» mane ant stalo
guli brazilų ir amerikiečių
privačių įmonių vadovai stu
dijų dienų rezoliucijos, ir se
minaro įvykusio š. m. spalių

(pabaiga 3 pusi,)
kūkčioja.
Paskum ji atsisėda ant šuo
lo ir be žodžio, be minties ty
liai ir ilgai sūpuoja apglebusį
sūnaitį Ji negalvoja, bet jau
čia. lyg ką tik buvo atėjęs
kažin kas svetimas ir norėjo
iš jos atimti tą šveitrią, šiltą,
gerą būtybę.
Ir kai vaikas ima šnarpšti
ir per miegus keletą kartų
krūpteli, ji atsargiai paguldo
jį į lovytę, surenka baltas šu
kės, suvynioja jas į skudurą,
atsirakina skrynią ir giliai
giliai paslepia jas po pries
kryniu.
Ji jaučia, kad sudužo dide
lė brangenybė, apie kurią kai
bėti žodžių trūksta, visas pa
sididžiavimas ir jos pačios
gyvenimo dalis, ir širdis su
dreba pagalvojus, kad galėjo
dar daugiau sudužti Bet to
neturi niekas, niekas žinoti,
ir ji, paėmusi ražą ir saują
pelenų, ima naikinti nuo as
los kraujo dėmes.

3

3 pusi.
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MOSŲ LIETUVA

(pabaiga iš 2 pusi.)

mėnesyje (atspausdintos dien
raštyje «O Estado de S. Pau
lo» 20 X.) Tose rezoliucijose
nėra vieno žodžio, kad visi
įmonės žmonės sudaro vieną
darbo bendruomenę ar kad
darbininkai turėtą tam tikru
budu dalyvauti įmonės valdy
me. Tik patariama skatinti
darbininkus pirkti savo įmo
nės akcijas > Bet su viena ki
ta akcija darbininkų balsas
visuotiniame akcininkų susi
rinkime tik lašas jūroje! Taip
pat nei vieno žodelio apie
tai, kad privatinės įmonės tu
rėtų tarnauti bendrajai kraš
to gerovei. Nėra nieko nei
apie brolišką pagalbą atsili
kusioms kraštams.
Tiesos vardan reikia pripa
žinti, kad aukštai išsivysčiu
sių valstybių kapitalistai la
bar išnaudojo atsilikusius kraš
tus, padarė juos priklausomus
nuo savęs ar net ūkiškai pa
vergė juos. Tai ūkinis impe
rializmas ir kolonializmas
Taigi — kapitalizmo
dvasia dar nepasi
keitė. Su visa administra
ei jos, žmonių valdymo ir ga
mybinės technikos pažanga
ji ir toliau pelną produkciją
ir medžiaga laiko aukščiau
siu dalyku. Anot Pijaus XII
žodžių per 1955 m Kalėdų
sveikinimą, «matyti išgany *
mą vien produkcijos padidi
nime — tai yra gal vieninte
lis mūsų industrialiaio a m žiaus burtas, supersticija. Bet jis daugiau pavojingesnis. nes laiko negalimo
mis ūkines krizes, nešančias
su savimi riziką atkritimo į
diktatūras, oligarkinee, fašis
tines ar komunistines.
Išvadoje pripažįstame, kad
kapitalizmas nėra vidų jinai
blogas ir yra daug gero pa
daręs, kad kapitalistų tarpe
yra gerų žmonių ir katalikų,
atliekančių savo socialines
part igas darbininkams ir no

rinčių pagerinti kapitalistinę
tvarką. Todėl teoretiškai i
maut, tokie katalikai gali ir
*963 m. vadintis «neokapitalistais» ar tiesiog kapitalis
tais.
Bet dabartynėje padėtyje,
kai kapitalizmas yra pridaręs
tiek blogio ir dabar jo ir klai
dų tiek tebedaro, kai jis mū
sų tarpe tiek nekenčiamas ir
nėra pakeitęs savo kapitalis
tinės dvasios — tai 1963 me
tų katalikui vadintis kdpifalis
tu yra neišmintinga
ir nepatartina. Tiek
kapitalizmas, tiek neokapita
lizmas neišreiškia Kristaus
skelbiamų tiesų ir neatitinka
Katal. Bažnyčios socialinio
mokslo.

KATALIKAS IR REVOLIUCIJA
Kai tiek blogo yra dabarti
nėje kapitalistinėje santvarko
je, tai daugel net katalikų
klausiasi savęs, — ar nerei
kėtų prisidėti prie revoliuci
jos paruošimo, kurį ją nu
verstų Tačiau ar katalikas
gali būti revoliucionierium?
Pirmiausia tai priklauso nuo
to, kaip kas supranta «revo
liuciją». Dažniausiai liaudis
ją supranta, kaip ginkluotą
žmonių sukilimą pašalinimui
ku ios valdymo iormos Ir at
gyvenusių senųjų struktūrųRevoliuciją įsivaizduoja, kaip
ginkluotą karių ar civilių su
kilimą ar civilinį karą, lydi
mą prievartos, netvarkos gra
sinimų ir žudynių.
Mokytesni, pažang;eji revo
Iraciją norėtų suprasti, . kaip
radikalų, griežtą ir staigų
pakeitimą dabartinių ūkinių
socialinių ir politinių struktū
rų ar institucijų pakeitimą vi
cai naujom
Kai kurie kalba apie «krikš
čioniškąją revoliuciją» - nuo
dabartinės tikrovės perėjimai
į geresne, iš netobulų tradici
jų ir formų veržimąsi į tobu
lesnes, sugrįžimą (re volver)

IŠ Istorinės Tolybės
IŠ PANEVĖŽIO PRAEITIES
Dr, V. Sruogienė, «Karys», 1958 m, Nr. 7

Panevėžys jau buvo žmo
nių gyvenamas proistorės lai
kais, gal prieš 3-4 tūkstan
čius metų.
Užtenka mesti Žvilgsnį į M.
Gimbutienės, J. Puzino ar
cheologinius tyrinėjimus —Panevėžio apylinkių vardai
tebemirguliuoja Panevėžio mu
ziejaus archeologijos skyrius
turėjo apsčiai iškasenų iš Ro
žalimo, Rimaisių, Smilgelių ir
daugelio kitų vietovių.

PANEVĖŽYS - DIDŽIOSIOS
LIETUVOS KUNIGAIKŠTYS
TĖS MIESTAS
«3

Pirmosios istorinės žinios
apie Panevėžį siekia 14 jį am
žiu, Vytauto Didžiojo laikus,
kada Lietuvos valdovas po
žygio į Krymą buvo atsigabe
nęs į Lietuvą karaimus ir
juos apgyvendino Trakuose,
Panevėžy ir kt íToji tautelė,
gimininga turkams, per šimt
mečius ramiai sau gyveno

Lietuvoje, vertėsi amatais ir
daržininkyste ir lygiai tose
srityse kaip ir savo lojalumo
požiūriu visad buvo pavyz
dinga.
Tos seniausios ž?n os liečia
tik Senąjį Panevėžį, jo sena
miestį 1568 m. čia buvo per
kelti pavieto teismai, prieš
tai veikę Upytėje, vėliau Kre
keoavoje.
Prie pat Panevėžio, ties wie
ta, kur Juosta įteka į Nevė
žį, yra dideli kapinynai — ten
yra rastos 16 jo amžiaus mo
netos (Livonijos ordino, 1535
m estų vyskupų pinigai ir
pirmosios 16 jo amžiaus pu
sės Lietuvos pinigai) Mano
ma, kad čia buvę maro laikų
kapai Ten pat esą pilkapiai
siekia proistorės laikus.
16 jo amžiaus pabaigoje
pradėjo kurtis Naujasis Pane
vėžys, kairiajame Nevėžio
krante. Kada atsirado pirmo
ji bažnyčia Senamiesty — ži

A. Tyruolis

Nuklydęs Svetimos Dienos Seselių
Giliausiam šaltiniu palinkęs iš tyko.
Klausiausi, ką šneka man amžių versmė.
Toli mano žemės diena pasiliko,
Nutilus lyg vienišo paukščio giesmė.-

Gal būt toj gelmėj dar aš saulę išvysiu,
Gal būt ten man šviesiausios žvaigždės spindės,—
Ne mano diena, pakščių kelias didysis
Kalbės man išklydusiam žodžiais širdies.

Su dundesiu kildamos bangos nuo marių
Sugriovė palaimą pakrančių šventų.
Dar trykšta man žiežirbos giedro gintaro,
Dar, rodos, į skaidrią jų ugnį krentu.

Iš žemės našiosios lemtingai išrautas,
Nuklydau siaubingojo tvano banga;
Pakildamas, krisdamas neša ją srautas,
Tartum slaptingo sprendimo ranka.
Sugrįžki skamba klystantis erdvėse aidas.
Sugrįžki išgirst savo žemės dainos.
Bet aš be versmės, be šaknų ir palaidas
Nuklystu šešėliu svečiosios dienos.

prie pirmykščio šaltinio-žmo
niškumo, Dievo.
Bendrai kalbant, Kat Baž
nyčia nepasmerkia revoliuci
jos, kaip tokios, net staigios,
ginkluotos, kaip ji nepasmer
kia gynimosi ginklu nuo už
puolėjo, net jį užmušant, ar
teisingo apsigynimo karo. Ga
lj būti teisėtų revoliuci
jų prieš tironiškas valdžias
Tačiau ji turėtų išpildyti
visą eilę sąlygų kurių svar
biausios, kad naudojamos prie
monės būtų leistinos ir ne vi
dujinai blogos, kad neatneštų
bendruomenei daugiau blogio
kaip pataisyti norimosios, kad
kunigijos ir Kat. Akcijos da
lykas yra skelbti meilę ir vie
nybę: o ne klasių neapykantą.

O tos sąlygos retai kada
visos gali būti išpildytos. To
dėl popiežiai; Pijus XI, Pijus
XII ir Jonas XXIII niekada
nė žodeliu neskatino revoliu
eijos keliu nuversti «nepa
kenčiamą ekonominį despo
tizmą», oligarkinės klasės ar
anksčiau buvusios bedieviš
kos kairios Meksikos ir da
bartinės komunistinės val
džios.
Taip pat, jei tokioje Brazi.
Ijjoje ar Argentinoje preside
tų revoliucija, tikriausiai įvyk
tų pilietinis karas, į kurį tuoj
įsikištų pašalinės valstybės.
Tai iššauktų tikrą karą, gal
net atominį, su savo neišsa
komais nuostoliais.
Be to, jei dabar katalikai

nevėžiu įvyko kautynės tarp
švedų kariuomenės, vadovau
jamos generolo Leovenhaup
to ir veikusios iš vien su Pe
tru I Lietuvos kariuomenės,
kurios priešaky stovėjo etmo
hai Oginskis ir Vyšnioveckis
(pastarieji figūruoja Balio
Sruogos dramoje «Kazimieras
Sapiega») Per tas kautynes
švedai atėmė iš Oginskio svat
bius dokumentus, jų tarpe Di
džiojo Lietuvos Kunigaikščio
ir Lenkijos karaliaus Augusto
II ir Petro I slaptą sutartį
prieš švedus.
1775 m, Bernatonių seniū
nas Kristupas Dombskis įkur
dino Panevėžy vienuolius pi
jarus, kurie, konkuruodami su
jėzuitais, čia įrengė savo lai
ku garsiąją mokyklą (szkola
podwydzialowa) Dombskis pi
jarus globojo ir dosniai juos
aprūpino.
1782 m. buvo perkelta para
pija iš Senamiesčio į Naująjį
1704 m. Didžiojo Šiaurės Panevėžį. Šv. Kazimiero ko
karo metu, kada Švedijos ka plyčios prie Vilniaus katedros
ralius Karolis XII ir Rusijos klebonas Mikalojus Tiškevi
imperatorius I buvo pavertę čius pastatydino bažnyčią Nau
Lietuvą karo lauku, ties Pa jajame Panevėžyje ir liepė

nių nėra, spėjama, kad gali
būti dar 15 me amžiuje. Para
pija čia išsilaikė iki 18 jo am
žiaus pabaigos, kada ji tapo
perkelta į Naująjį Panevėžį
Gyvenimas čia buvo organi
zuotas, gyvai kunkuliavo. Iš
apylinkių rinkosi bajorai į
teismus, į karo pratimus, į
muges.
1601 m. bendras Didžiosios
Lietuvos Kunigaikštijos ir Len
kijos seimas Varšuvoje pave
dė Upytės seniūnui pastaty
dinti Naujajame Panevėžyje
namus teismui 1614 m. Jaro
Sius Valavičius pastatydino
mūrinius namus kalnely prie
Nevėžio - čia vykdavo teis
mai, buvo laikomas archyvas,
o taip pat ir kalėjimo bokš
tas taljindavo nusikaltėlius
kurių, tiesą pasakius, nedaž
nai ten pasitaikydavo Turi
momis. žiniomis tų teismų na
mų griuvėsiai dar teberiogso
jo 1865 m.

dėl savo nejudrumo, apsilei
dimo ar nesąmoningumo nesu
geba pasipriešinti ar teigia
mai paveikti dabartinę san
tvarką, tai kaip jie sugebės
apvaldyti išsijudinusias revoliucionieriškas mases? Revo
liucijai tikriausiai paims va
dovauti ir ja pasinaudos ko
munistai, kurie yra puikiai
organizuoti ir visokeriopai iš
užsienio remiami. O komunis
tinėje santvarkoje modernioji
vergovė tikrai yra blogesnė
už kapitalizmo negeroves! Net
taiki socialinė revoliucija dėl
jos vadovų neišmintingumo^
neprityrimo ar vidujiniu sa
vo veržlumu gali pavirsti į
radikalią, kruviną revoliuci
ją. Taip įvyktų greičiausiai
Brazilijoje, jei kiltų revoliu
cija;
Todėl katalikui galėtų būti
leista vadintis revoliucionie
rium tik labai aiškiai išsireiš
kiant. kad revoliucija jis su
pranta teisėtą maištavimą ar
savo įsitikinimą apie neatidė
liotiną būtinumą pagrindinių,
struktūrinių reformų.
Šiaip dabartinėse sąlygose
Brazilijos ir kitų Lotynų Ame
tikos kraštų 1963 metų kata
likui vadintis revoliucionie
rium būtų neprotingumas,
klaida ir nukrypimas. Neapsi
moka tai dėl žodžio skambu
mo ar patikimo palyginti ma
žom komunistinėm grupėm.
Katal Bažnyčia yra u ž
evoliuciją — iiž gyvybi
nę raidą ir palaipsnišką išsivystimą. Popiežius Jonas 23čias rašo enciklikoje «Pacem
in Terris»: — «Teprisimena
jie, kad pagal gyvybinį būti
numą viskas auga palaips
niui. Taip pat ir žmogiškosio
se institucijose nieko negali
ma atnaujinti, bent tik vei
kiant iš vidaus, žingsnis po
žingsnio. Jau Pijus XII pas
kelbė; Ne revoliucijoje yra iš
ganimas ir teisingumas, bet
(Nukelta į 4 pusi)

iškirsti girią tarp Senojo ir
Naujojo Panevėžio (įdomu pa
žymėti, kad Vabalninku, toji
žalioji giria, kuri yra išlikusi
iki mūsų dienų, tada buvo dar
milžiniška, žmogaus rankos
beveik nepaliestas miškų ma
syvas, kuris nuo amžių sky
rė lietuvius nuo latvių). Anais
laikais ji siekė Panevėžį Pa
minėto čia kunigo Mikalojaus
Tiškevičiaus atminimui vienas
Panevėžio priemiestis dar b e
priklausomybės laikais vadi
nosi Mikola jevu.

MERDĖJIMAS PO RUSŲ
OKUPACIJA
1797 m., po Lietuvos ir Len
kijos padalijimų, kada mūsuo
se įsiviešpatavo rusai, Pane
vėžys buvo priskirtas prie
Vilniaus vietininkystės kaip
Upytės apskrities miestelis.
1797 m jisai prijungiamas
prie naujai sudarytos Lietu
vos gubernijos, o nuo 1842 iki
1915 m ilgai skurdo kaip
Kauno gubernijos provincinis
apskrities miestas.

(B. D.)
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Religijos Tiesoms Prisiminti
(Iš maldaknygės «Buk mums Malonus»)
Švenčiausias Sakramentas
yra tikras Kūnas ir kraujas
mūsų Viešpaties Jėzaus Kris
taus duonos ir vyno pavidaluose.
V. Jėzus jstatė Švč Sakra
mentą kai per Paskutinę Va
karienę paėmė duoną, palai
mino, laužė ir davė apašta
lams, tardamas; «imkite ir
valgykite, nes tai yra mano
Kūnas.» Paskui paėmė taurę
vyno palaimino, davė apašta
lams ir tarė: «gerkite iš jos
visi, nes tai yra mano Krau
jas Tai darykite man atsimin
ti.» Žodžiais; «Tai darykite
man atsiminti» Jėzus davė
apaštalams galia duoną ir vyną paversti -jo švč Kunu ir
Krauju. Iš apaštalų paveldėjo
tąją galią vyskupai ir kunigai
Jie ją vartoja per Šv. Mišias
kai aat duonos ištaria V. Jė
zaus žodžius: «Tai yra mano
Kūnas», o ant vyno «lai yra
mano Kraujas» Kunigui išta
rus tuosius žodžius, duona ir
vynas pavirsta V Jėzaus Kū
nu ir Krauju, o duonos ir vy
no pasilieka tik pavidalai Pa
vidalais vadiname tai, ką ma

M Ü S U

tome akimis ir patiriame ki
tomis — juslėmis: dydį, išvaiz
dą, spalvą, skonį, kvapsnį ir
pan.
V Jėzus yra visas tiek duo
nos, tiek vyno pavidaluose ir
taip pat kiekvienoje duonos
ar vyno pavidalų dalelėjo.
Čia yra nelyginant kaip su
saule, kuri būdama beveik
pusantro milijono kartų didės
nė už žemę, šviesdama dan
gaus platybėje, atspindi ne
tik juros vandenyje, bet ir
kiekviename klanelyje, ir net
rasos lašelyje.
Žinodami kad V. Jėzus yra
švč Sakramente, mes^turime
jį lankyti ir gaminti Garbi
nant priklaupiama vienu ke
liu, jei švč Sakramentas už
dengtas, ir atsiklaupiama
abiem keliais, jeigu jis išsta
tytas. Dažniausiai vartojamo
ji švč Sakramentui garbinti
maldelė yra ši; «Garbė šven
čiausiajam Sakramentui, Jė
zaus Kristaus, mūsų Viešpa
ties, tikrajam Kūni ir Kraujui,
dabar ir visados ir per am
žius, Amen.

PASAKOS
M Valančius

Melagėlis
Mikučio tėvai buvo netur
tingi, bet didžiai geri žmonės.
Vos dešimtus metus pradėju
(Atkelta iš 3 pusi.)

gerai rikiuojamoje evoliuci
joje.»
Bet jei augalui jo vegetaci
jos eigoje trūksta savu laiku
trąšų, lietaus, apkarpymo ar
kitokios priežiūros, paskui
jau pervėlu. Jis neneša lauk
tojo vaisiaus ar žūsta Pana
šiai ir visuomeninės raidos
procesas turi būti tuo pačiu
laiku palaipsniškas ir atitin
kamai greitas, visuotiniškas.
Katalikų Bažnyčia reikalauja
ir vidujinioj dvasinio pasikei
timo ir struktūrų refoimų. Tai
turėtų žinoti ir visas išvadas
pasidaryti kiekvienas katali
kas, konservatorius, kapita
listas ir jų organizuotos gru
pės Kitaip piktžolės juos nu
stelbs ir grąsys pražūtimi.
Pagal P. B de Margerie
«Rev Ecles Brasileira»,
setem; paruošė P. D.

šiam Mikučiui jie liepė gal
vijus ganyti.
Kartą Mikutis suleidęs ver
Sėlius į kiemą, įkišo galvą į’
trobą ir sušuko: «Mergelės,
jaunų — svečių atėjo!»
Trys seserys, jau pilnos mer
gėlės, tat išgirdusios — viena
griebė šluotą, ir šlavė trobą,
antroji galvą šukavos, trečio
ji, įšokus į kamarą, geresne
jupele vilkosi.. Visos žvilgte
rėjo į veidrodį ir pasitaisiu
sios laukė svečių įeinant; Bet
nesulaukdamos išė o į lauką
ir pamačiusios besijuokiantį
Mikutį, paklausė: ‘Kamę tie
svečiai?» Sis rodydamas į ver
šelfus sako; «Na, juk šie gy
vulėliai niekuomet čia nebu
vę, todėl jie svečiai».
Tat išgirdusios mergaitės
grižo į trobą, lyg musę kandusios
Kitą kartą, šeimynai žardyne šieną vartant, atsprukęs
Mikas sušuko: «Ugnelė dega,
ugnelė dega» — «Kame?» —
«Namie», Tuoj visi keliaklups
ta skubėjo namo ir rado ug-
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Vincas Tubelie

Etinas

Malda

JUOKAI
NE JIS VIENAS KALTAS

Mokytoja» supykęs bara
mokinį:
—- Tavo šitas namų darbas
baisua Nesuprantu, kaip vie
nas žmogus gali pridaryti tiek
klaidų?
— Aš ne vienas ir dirbau,
— teisinasi mokinys, — Man
ir tėvas padėjo.

Duoki man melstis ir melstis karštai
Už savo kaltes atgailoti;
Lėkt mintimis kur balti angelai
Tavieji kas eiviai sparnuoti,
Duok meilės, o meilės visiems:
Kiekvieną šioj žemej mylėti,
Nes teišliedamas meilę žmonėm»
Galiu jąją Tau ištesėti.

Laimink Dievuli, palaimink veiksmus,
Kad juos Tavo garbei aukočiau;
Jei nep.tinka, niekais versk visus:
Svarbu kad Tavęs nenustočiau.

TIKRAS
Nuėjęs į galeriją pirkti pa
veikslo žmogus klausia:
— Ar tas Van Gogo par
veikslas tikras?
— Tikras, tikras! —- sujun
da pardavėjas. — Tai jo po. mirtims darbas.

SUSKAIČIAVO
nelę dailiai ant girnų kulio
besikūrenant Matydamies ap
gauti. norėijo Miką sugrobti,
bet šis, pro dureles iššokęs,
vien juokėsi.
Dar kartą sutikęs bevažiuo
jinčią moteriškę, sušuko: «Mo
tin, motin, tekiniai sukasi!»
Ši tuojau sustojo, išsirito iš
ratų ir žiūrėjo, kas darosi
jos tekiniuose. O Mika>s juok
damasis sako.' «Dabar sustojo
ir nebesisuka» Moteriškė nu
sispjovė ir vėl įlipo į ratus.
Nors visi žinojo Miką ge
bant apgaudinėti, tačiau vi
suomet jam klojos apgauti.
Kartą dienos vidury, visiems
bevalgant įėjo Mikas, tarsi
persigandęs, ir sako.- «Saulė
aptemo, saulė aptemo.» Vi
siems iiėjus stebėti Mikas
paaiškino: «Nugi ar nematot!
Debesis užslinko, saulė ir ne
bešviečia kaip reikiant».
Mikas tapo visiems žino
mas melagėlis. Juo niekas jau
nebetikėjo.
Ganydamas galvijus Mikas
kartą pamatė „vilką; vilkas
buvo įsisukęs į jo bandą Mi
kas pagelbos šaukė, bet vil
damiesi jį meluojant niekas
nebėgo gelbėti. O vilkas vie
nai karvei rietą išplėšė, pas
kui, papjovęs veršį, nusi
vilko.
Nuo tos dienos Mikas lio
vėsi melavęs.

Sūnus prisispyręs prašo tė
vą pinigų į kiną. Tėvas ir
šiaip sukosi ir taip, bet pa
galiau tarė:
— Gerai, duosiu, jei atsaky
si į vieną klausimą.
— Gerai, — sutinka sūnus.
— Tai pasakyk kiek lapų
— PATARLĖS: Meluok me yra ant to medžio palangėje?
lą. šviessk galą, parodyk tei
— Trys tūkstančiai du šim
sybę.
tai keturiasdešimt penki, —Jei tiesos negali pasakyti, greit atpilia sūnus;
geriau nutylėk;
— O iš kur tu žinai?
— Tėveli, tai jau yra an
- MįSLĖS: Viduj dvaro
tras klausimas O aš turėjau
blynas karo — (mėnulis);
atsakyti tik į vieną.
Be rankų, be kojų, palan
gėm beldžiasi, į vidų prašo
si — (vėjas).
Vienas lieja, antras geria,
trečiai auga — (lietus, žemė, kė, saulė kėlė ir surinko —
žolė).
á (rasa).
Vaikščiojo mergelė po pie
Šulinis be dugno — (žiedas).
Aukšta pana pipkę rūko —
velę ir išbarstė aukso per
lus: mėnulis matė — nepasa- (kaminas).

- PRIEŽODŽIAI; Žodis
žvirbliu išlėkia, bet jaučiu
grįžta
Melą pamilęs, tiesą už
mirši.
Kol kitą apgausi, pats pik
tą paragausi.

DAINUOKIME!

Vasaros Naktys
Ramios’’malonios vasaros naktys
Medžio užmigęs nejuda lapas
Viskas nutilo, viskas nurimoVienos tik žvaigždės mirkčioja, dega.

Ramios vienodos magiška jėga
Migdote gamta saldžia svajone
Kam gi nemigdot mano troškimų,
Ko man taip liūdna, ko man taip ilgu.
Noris apimti visą pasaulį
Noris mylėti Dievą augščiausią
Noris pasiekti amžiną grožį
Ko gi taip liūdna, ko gi taip ilgu?

5

>963 m

MUSŲ

lapkričio 15 d.

LIETUVA

■m ri Iiiiinmj niaain—.■■mLĮi,1aiwl,M_,n'.i»i<Mniiini ■ ■ii—.ij

LIETUVIŠKŲ PAMALDŲ KA

ALEKSAS KALINAUSKAS

Lietuvi
Klausyk ir temk

LENDORIUS

Advokatas

LIETUVIŠKA PROGRAMA

Pirmą mėnesio sekmadienį
Pa que das Nações 1® vali
Casa Verde, 17,15 vai.

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

kuri yra transliuojama, kiekvieną sekmadienį,
14 vai. per RADIO NOVE DE JULHO, trumpomis 31
metro bangomis.
Patarimus, aukas siųsti šiuo adresu. Mons. P. Ragažin kas, caixa Postai 4118. São Paulo.

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

Residencia:
R. Joaquim Piza, 204

no 14,00 iki 18,00 vai.

Antrą:
Jaęana klierikų kopi. 8,15 vai.
Bom Retire, 10 vai.
Utinga 18,00 vai.,
Trečią:

FABRICA DE MALHAS
Petras

Agua Rasa 8 valą
Moinho Velho 11 vai.,
Lapa 16 vai.,

Šukys

Ketvirtą’:

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

Vila Guilhermine 17 vai.
Paskutinį:
Vila Anastacio 8,30 vai.,
Vila Bonilha 10 vai.

MALONI ŽINIĄ LIETUVIAMS

«H********************

LIETUVĖ ADVOKATĖ IRENE GRITÉNAS DUOD > NEMO
KAMAI JURIDINES INFORMACIJAS SAVO TAUTIEČIAMS

LIETUVIŠKŲ PROGRAMOS

TRANSLIACIJOS

IRENE GRITÉNAS
Advogada
ESCRITÓRIO
Praça da Sé, 323 - 10 ■ c/101/102
Fone 33-9951

(Lietuvos laiku)

RESIDÊNCIA
Rua Coelho Neto, 281
Fone: 63-3697, V. Prudente

VATIKANO RADIJAS

PRANAS & CIA. LTDA
Madeiras sem

geral

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

Esciitórie 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
mercia\ - Registros de firmas na Junta Comercial - Escritas com
contabilidade em geral - Escritas fiscais cm geral - Contratos de
locações - Cartas de fiança - Seguros de fogo - Seguros de aciden
tes - Requerimentos em geral - Defesas e recursos
PRAÇA SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 8 - SALAS 1 E2 FONE: 63-6005 » VILA ZSLINA - SÃO PAULO

į

I

Endereço Telegráfico: « C A B IU N A »
Rio de Janeiro
Serraria < I T A > — Serra dos Aimorés — Município de
Ianque - Estado de Minas Gerais

Kasdien' 20,15 iki 20,50 vai
Sekmadieniais 10,30 iki 11
vai. 19, 25; 31 ir 196 metrų
bangomis.

RIO DE JANEIRO
'Lietuvių radio valandėlė
«A voz da Lituania» yra trane
liuojama
ANTRADIENIAIS
18 vai. 40 min.

KIRPIMO IRI-SIUVIMO -MOKYKLA

‘•roriJA”
Mokina kirpimo siuvimo, madų mode

SIUVĖJAS

lių braižybos ir pritaikomojo meno.

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

ANTANO PAVILON»©
INDUSTRIA DE ARTEFATOS PLÁSTICOS
“PAVILONIS”

Paruošia siuvimo ir kirpimo mokytojas
valdiškiems egzaminams (habilitação)
Mokykla turi visas valdiškas teises yra regis
truota «Departamento do Ensino Profissional»
Pamokos vyksta vakarais

POVILAS AMBROZEVIČ1U8
Rua dos Cielames, 510 (sėdė
propria) — Vila Bela

- Užsirašyti pas mokyklos direktorę Sofiją Misiukaitę ------- Rua. d a Graça, 381 — casa 6 — Bom Retiro -------

Rua Prof. Gustavo P. de Andrade, 884 - 902, caixa
postal 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;

VIENINTELIAI ATSTOVAI

GARSIOJO

VANDENS 1 I N D O Y A

IRMÃ©/ CÃKRiEKI m,.
Didelis pasirinkimas medžiagų ir skoningas
pasiuvimas, LAURO SANDRON vyriškų rūbų

indoya vanduo yr? sduai žinomas gėrimas
Kurio puikų veikimą į žmogaus sveikatą jau
visi yra vienbalsiai pripažinę. Pabandykite,
sitikinkite ir visa dos naudokite!

SIUVYKLOJE' LA UROl
Rua do Orfanato, 686, — V. Prudente — Fone 63-5294
São Paulo

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

Medžiaga parduodamą ir išsimokėjimui
Ateikite ir įsitikinkite medžiagos ir darbo kokybe ir kaina

Caixa Postai 3967
ll^f1 .ITI'i „< *Mlįr ii'Tnii

B Big Bj*

a s a m ;5

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

SÃO
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Statybos medžiagos sand&Ks ir įvairių geležinių daiktų,-indų bei darbo įrankių
krautuvė sektai pas

lETCKITCRIO CbNTABH.

Irmãos Nascimento
RES; C.».e. ÍP. Nro 1.484 •

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

RUA COSTA BARROS

63-3285 VrLA ALPINA

LIETUVOS NACÍONALII
MARTYNO MAŽVYDO BIBLU
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je rūpinsis jo
nėtos S-gos Valdybo
J. Kairys.
PABALTIEČIŲ TEISININKŲ
PASITARIMAS MUENCHENE

SUŽEISTAS MISIJONIERIUS

. TĖVAS J BRUŽIKAS
Lapkričio mėn. 12 d. anks
ti rytą, Parque Dom Pedro,
kai kun J. Bružikas S J. sku
bėjo į jau pajudėjusį autobu
są, einant per gatvę, užkliu
dė jį tuo pat meta važiavęs
pro šalį automobilis ir par
metė. Kritimas buvo nelai
mingas — sulaužė kairės ko
jos du blauzdikaulius. Pirmą
pagalbą suteikus buvo nuvež
tas į Šauta Casa, kur teks pa
būti ilgesnį laiką Ligonis yra
paguldytas vaiką skyriuje
(Fernandinho) penktame aukš
te, kambario nr 51CT
«Mūsų Lietuvos» štabas lin
ki laikraščio administratoriui
greit sustiprėti ir grįžti prie
darbo. Vilose lietuviams pa
maldas, pradedant šiuo sek
madieniu, laikys nesenai į
São Paulo atvykęs misijom®
Dius Tėvas J. Kidykas.

GRAŽIAI PAVYKĘS LIET.
KAT. MOTERŲ DRAUGIJOS
VAKARAS

Lapkričio 10 d, Liet. Kat.
Moterų Draugija suruošė šau
nų subuvimą-vakarą, Progra
moję buvo pradžioje dainų ir
tautinių šokių, kuriuos, suor
ganizavo su ateit ninkais Irenė Šimonytė. Po to buvo su
vaidinta vieno veiksmo links
ma komedija «Juodasis Ange
las». Artistai buvo jaunimas,
kuras daugumoje labai gerai
savo roles atliko Vaidino:
Vincas Tūbelis, Rikardas Ti
jūnėlis, Albinas Seliokas, ku
ris ypatingai susirinkusius pri
juokino; Lucija Šukytė, Julija
Jurgelevičiūtė gana drąsiai ir
įsigyvenusiai savo roles atli
ko. Neatsiliko ir Julija Krau
jely tė.
Po vaidinimo jaunimas ir
senimas smagiai, ligi 10 vai.
vakaro (prasidėjo 3 vai. po
piet) pasilinksmino. Linkėti
na dažniau panašių pobūvių
suruošti.

Lapkričio 2—3 d. d. Muenchene posėdžiavo Baltų D-jos
Vokietijoje sukviesti teisinin
kai — pabaltiečiai. susibūrę
į Pabaltijo teisės studijų rate
lį. Buvo paskaitų, pasitarta
apie savo žurnalo, «Baltisches
Recht», tolimesnį leidimą ir
kt. Iš lietuvių teisininkų daly
vavo J. Kairys.

— Laiškai: D Petraitienei
H. Varasilaitei, W Bogar, P.
Virbickui, M. Vinkšnaitienei,
J. Baužiui, J. Seliokui, A.
Pumputienei, Aug. Žemaitai
čiui.

— Susirinkimai šį sekma
dienį: 4 vai po piet V. Želi
noje, Maldos Apaš alavimo
Draugijos, 5 vai. — Liet, Kat.
Moterų Draugijos.
— Masių šeima praneša,
kad už A A. Veroniką Masie
nę šv. mišios egzekvijos bus
23 d. lapkričio mėn 8 vai. Vi
la Zelinoje Gimines ir pažįs
tarnus Masių šeima kviečia
atvykti į šv. mišias

LIETUVOS JŪREIVIAI
Regina ir Stasys Trubai, gyveną I aime nesenai minėjo
25 metų, sidabrinį vedybinio gyvenimo jubilėju Čia matome
Trubus Guianazes parap jos bažnyčioje, kuriuos laimina pa
rapijas klebonas kun V Kavolis
Guaianazes apylinkėje yra ir daugiau lietuvių, kurie
visuomet gali kreiptis į savo tautietį kleboną įvairiais
reikalais.
-0»

LIETUVIŠKOS RADIJO
PROGRAMOS LAIKAS.

— Vincas Nanartonis stai
ga mirė 10 d. lapkričio Ve
lionis «kilęs iš Kaišiadorių apy
linkės.

Pranešame, kad lietuviška
programa per Radio • lube
de S’nto Andrė sekmadienio
vakare yra perduodama 7,30
(19,30) vai.

— Agua Razoje lapkričio
10 d. mirė Jonas Indriūnas.

MIELI SKAITYTOJAI

— Lapkričio mėn 24 d.
Liet. Kat. Bendruomenės cho
ras švęs tradicinę šv. Cecili
jos šventę. Gi gruodžio mėn.
1 d. yra numatę suruošti iš.
važiavimą į A. ir K. Ambrozevičių ūkį, prie 50 to kilome
tro Via Dutra.

Kas dar už “Mūsų Lietuvą»
neatsilygino už praėjusį lai
ką, prašomi tai padaryti kuo
skubiausiai!
‘ M L ” Administracija

— Venezuelos vyriausybė

niekaip negali pabaigti su
— Tradicinis Liet. Kat. Ben siaučiančiu krašte terorizmu
druomenės choro Naujų Me
Teroristai grasina kad per
tų sutikimas Vila Zelinoje. numatytus prezidento rinki
gimnazijos salėje tikrai įvj ks mus suintensyvins teroristinę
Jau yra padaryta sutartis su akciją ir sutrukdys rinkimus.
geru orkestru. Pakvietimais Ginklai, planai ir vadai gau
reikia iš anksto apsirūpinti.
nami iš Kubos. Atrodo, kad
tarptautinio komunizmo Ve
PA IEŠ K O :‘
Irenė Mironaitė, gyv 4459
S. Richmond Street, Chicago
32, Illinois, paieško Augusti
no Žemaičio, gyvenančio São
Pauly.
Julija Vrubl’auskienė paieš
ko savo brolio ANTANO TA
RUČIO, Lietuvoje gyvenusio
Kaune, Laisvės Alėja, turėju
šio foto studiją. Po karo at
vyko į São Paulo.

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

nezuela yra pirmas taikinys.
Teroris iniais veiksmais nori
ma sukelti krašte, betvarkę,
kurios metu komunistai mė
gintų valdžią į savo rankas
pagrobti.

KANADOJE

Iš Kanados imigracinių įs
taigų gautomis žiniomis, Kana
doje, Halifaxo uoste iš sovie
tinio tanklaivio pasitraukė į
laisvę ir jau gavo azilio tei .
sę Kanadoje du jūreiviai; Al
binas Vibrys ir Jurgis Vaitke
vičius, Kanados imigracijos
įstaigos nurodė, kad apie jū
reivių pabėgimą anksčiau ne
buvo pranešta saugumo sume
timais.

EGZILŲ SPAUDOS PARODA
BONNOJE
Po pavykusios vasaros me
tu egzilų spaudos parodos
Muenchene, ■ Laisvųjų Žurna
listų Sąjunga (Verband der
Freien Presse) lapkričio 15—
19 d.d. rensia panašią paro
dą laik Fed, Vokietijos sos
tinėje — Bonnoje, Beethoveno rūmų salėje. Parodoje bus
įrengtas ir lietuvių skyrius
— jame bus išstatyta laisva
jame pasauly leidžiamų žur
nalų, laikraščių ir įvairios rū
šies knygų. Ryšium su paro
dos atidarymu L Žurn. S ga
lapkr. 15 d. rengia svečių
priėmimą Lietuviškojo paro
dos skyriaus reikalais Bonno

TIPOGRAFIA BALTICA
Lietuviška Spaustuvė
ALEKSANDRAS BUMBLIS .
Atlieka įvairiausius spaudės darbus pramonei bei
prekybai. Dėžutės elektros lempoms — Spausdina
suviniejimui popierį iki trijų spalvų (krautuvėms).
Fabrikuoja «Papel ondulado».
Rua Eduardo Leopoldo, 10 (Coroa), Telefonas 8-6423.
Laiškams: Rua General Fonseea Teles 606, S. Paulo.

SAVI PAS. SAVUS!
Palaikykime lietuvių įmones!
Vila Albertina, Av. N. S. Aparecida, 204, Bairro Tre
membė lietuvis A. Laurinavičius turi įvairių lietuviškų
ir vietinių gėrimų fabriką
LAURINAVIČIUS ANTANAS & CIA. LTDA,
Jei reikia gėrimų pirma pasiteirauk pas savo tautietį
o paskui kitur.
Susisiekimas; iš Praça do Correio važiuoti onibusu
iki galt) Vila Albertina.

PRANEŠIMAS

Lankydamiesi Romoje, Italijoje, apsistokite naujai
įrengtuose Liet. Šv. Kazimiero Kolegijos svečių namuose:
«.VILLA LITUANIA»
Piazza Asti25 (Via Casalmonferrato 33. Tel. 78.90.33, 78.00.14)
ROMA — ITALIA.
Rasite jaukią auliuką, sveiką maistą ir neperdetą kainą .
Pageidaujama, kad dėl apsistojimo laiko būtų
susitarta iš anksto.
KOLEGIJOS VADOVYBĖ.

PASIRINKO LAISVE

Lietuviškas žodis, daina ir muzika aidi
tropikų padangėje iš
RADIO CLUBE SANTO ANDRĖ
ilgomis, 1495 kilociklų bangomis,
kiekvieną sekmadienį 7,30 vai. vakare.
Per radijo galima pasveikinti gimtadienio, vardadienio
^vestuvių ir kitomis progomis.
Radijui laiškus siųsti šiuo adresu: caixa postai 4118,
São Paulo. Fone: 63-5975.

’
APARTAMENTAI
PRAIA GRANDE netoli Ocian
ilgam išsimokėjimui. .

APARTAMENTAI SÃO VICEN
TE B/Quinha. Ilgam išsimo
kėjimui
Sklypai ir namai Vila Zelinoj, Vila Beloj ir apylinkėse
Kreiptis: Rua Ibitirama, 970
V Zelina

LIETUVIAMS NUOLAIDA!
užsisakant gerus batus pas
JONĄ PETRIKĄ
jo paties batų krautuvėje.
Rua B. de Itapetininga, 262,
4-o and, sala406, Tel. 35 8873.

- VILA ZELINOS LIETU,
VIŲ KUNIGŲ telefonas 63-597fi
Rev. Jonas Bružikas, S. J
Igreja de São Gonçalo, Pra
ça João Mendes, São Paulo
tel. 36-2628, Brasil;

SKLYPAI ILHABELA
A CAPRI BRASILEIRA
Gražiausias Paulistų pajūris
Sklypai 15 000,00 įnašo, o li
kusieji ilgam išsimokėjimui.
Smulkesnių informacijų
Rua Ibititirama, 976
pas Leonardą Šukevičių

- PARSIDUODA SKLYPAS
10 x 40 kv. met. Labai gra
žioj vietoj, 3 autobusų linijos
V. Remedies (už Lapa) Praça
Sta. Hėdviges, 3. Teirautis
ten pat pas Tadą Šablevičių

SKAITYKITE
IR
PLATINKITE V i E
NINTELI PIETŲ AMERjKOS
SAVAITRAŠTI «MŪSŲ
LIETU VA».

