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ŽENEVOS KONFERENCIJAI SUSIRINKUS
Keturiolika metų praslinko 

nuo antrojo pasaulinio karo 
pabaigos. Tačiau pasaulis dar 
nėra sulaukęs taikos, bet prie 
šingai, gyvena nuolatinėje 
tarptautinių santykių įtampo
je ir stovi prieš pavojų, kad 
naujas ginkluotas konfliktas 
gali beregint užsiliepsnoti.

Pagrindinė šios padėties 
priežastis — sovietų kėslai už 
grobti ir užvaldyti visą pa
saulį. Karo eigoje demokrati
nis pasaulis ištiesė sovietams 
pagalbos ranką ir padarė juos 
savo sąjungininkais, pasitikė
damas Maskva, kad ši pasta
roji, sumušus bendrą priešą, 
ištikimai vykdys pažadus gerb 
ti laisvę ir nepriklausomybę 
karo paliestų tautų bei pati
krinti pagrindines žmogaus 
teises.

Deja, sovietai turėjo kitus 
karo tikslus ir yra vakarų d e 
mokratijas apgavę. Hitlerio 
galios sutriuškinimas išėjo lais 
vam pasauliui tartum velnio 
išvarymas per Belzebubą.

Ypatingai skaudžiai pažei
džia susidariusioji padėtis tų 
tautų teises, kurios karo ei
goje sovietų buvo okupuotos 
ir ligi šiai dienai tebėra so
vietų pavergtos. Ir mūsų tau
tą yra šių sovietų imperializ- 
ino aukų tarpe

Laisvam pasauliui nepasta
čius nei karo metu nei tuo
jau po karo, kada dar karo 
jėgos nebuvo numobillzuotos, 
aiškaus ir kieto reikalavimo 
sovietams atitraukti iš užim
tų- kraštų kariuomenę ir ats
tatyti tų kraštų laisvę, Mask
va įkėlė koją toli į Europą ir 
užgrobė visą eilę valstybių, 
naujai pavergdama virš šim
to milijonų europiečių.

Laisvasis pasaulis protesta 
vo, aimanavo, guodė, bet eiti 
ginti to, vardan ko buvo pra
dėtas antras pasaulinis karas 
nesiėmė ir neištiesė pagalbos 
rankos tautoms, žutbūtiną ko 
vą kovojusioms anapus gele
žinės uždangos karo veiks
mams pasibaigus.

Berlyno, Lenkijos ir Vengri 
jos sukilimų metu, kada so
vietinis režimas braškėjo, lais 
vasis pasaulis laikėsi nuoša
liai

Šiuo būdu sovietai tik buvo 
padrąsinti naujam šuoliui ir 
šį kartą pasirinko Berlyną sa 
vo pirmąją auka, gerai žino
dami, kad Berlynui kritus ne
bus kaip ir Vakarų Vokieti
jai atsilaikyti.

Taip apystovoms susiklos
čius padėčiai gelbėti ir susi
rinko Ženevos konferencija. 
Stebint laisvojo pasaulio pa
sirengimus ir žiūrint iš kad 
ir ne ilgos perspektyvos, da
rosi visai aišku, kad sovietai, 
jeigu iš Ženevos konferenci
jos ir nieko neišeis, bus la
bai daug laimėję. Sovietams, 
atrodo, bus pavykę pasaulio 
dėmesį nukreipti nuo viso to, 
kas dedasi anapus geležinės 
uždangos ir gali girtis savo 
.gerais taikingais norais, jei- 
;?u jie naujos agresijos ne
vykdo J -:

Laisvasis pasaulis pradeda 
savo gynybą tik nuo Berlyno 

ir nuo Vokietijos. Laisvasis 
pasaulis neturi, gal, dar drą
sos viešai paskelbti, kad vi
sas kitas pozicijas tose srity 
se, kurias sovietai yra užgro 
bę. užleidžia sovietams ir ga 
lutinai nusiplauna rankas, bet 
tylomis jas lyg jau nurašo ir 
nesirengia ginti.

Tuo būdu besirenkančioje 
Ženevos konferencijoje slypi 
visiems sovietų pavergtiems 
kraštams, taigi ir Lietuvai, 
pavojus, kad sovietų agresi
jos padariniai gali būti įtei
sinti ir sovietų sudarytoji pa 
dėtis gali atrodyti kaipo pas
toviai nusistovėjusi

Mes žinome, kad Maskva 
įvairiuose tarpvalstybiniuose 
pasitarimuose kiekviena pro
ga nori gauti Pabaltijo valsty 
bių įjungimo pripažinimą Mes 
žinome, kad kol kas ir iš Mac 
Millan’o ir anglų opozicijos 
Maskva neigiamą atsakymą 
gavo, kaip ir iš visų kitų. Bet 
mums to maža Mūsų įsitiki
nimu, visi sovietų užgrobimai 
ir jų agresijos padariniai tu
rėtų būti tokios konferencijos 
kaip Ženevoje besirenkan
čios. darbotvarkėje ir rasti 
aiškius sprendimus

Didžiausią dėmę užsitrauk
tų ant ^avęs didžiųjų valsty
bių ministerial, jeigu Ženevos 
konferencijoje už lęšių dube 
nį sovietai pasižadėtų kol 
kas Berlyne nieko neJestiar 
panašiai nueitų nuo prin
cipinės linijos ginti teisę ir 
teisingumą. Didžiausia istori
nė klaida įvyktų, jeigu lais
voji Europa savo laisvę nore 
tų atsipirkti Rytų ir Centro 
Europos vergija. Pavergtųjų 
Tautų vardu niekas Ženevo
je neturi teisės jokiu įsiparei 
gojimų prisiimti. Didžiųjų vai 
stybių ministerial turėtų tęsė 
ti savo valstybių duotus iškil 
mingus pasižadėjimus įgyven 
dinti teisingą taiką ir pati
krinti visiems laisvę.

Lietuvos vardu visa eilė no 
tų ir memorandumų yra įteik 
ti visiems, kam reikia, ku
riuose mūsų aiškiai ir vieniu 
gai reikalaudama priversti so 
vietus atitraukti okupacinę 
kariuomenę su visu aparatu 
iš mūsų tėvynės ir duoti lie
tuvių tautai laisvų rinkimų ke 
Bu sudaryti vyriausybę, ati
tinkančią gyventojų valiai.

Visos patriotinės lietuvių vi 
suomenės visame pasaulyje 
uždavinys —■ konferencijos 
metu stebėti jos eigą ir. jei
gu ji kryptų linkme, pažei
džiančia mūsų tautos gyvybi
nius interesus nieko nelau
kiant imtis visų priemonių 
drauge su kitomis pavergto
mis tautomis protestuoti ir rei 
kalauti. kad Ženevos konfe
rencija nevirstų laisvės paka 
synomis.

Kuboje komunistai pralaimėjo

Šiomis dienomis buvo įvai
rių Kubos sindikatų vadovy 
bių rinkimai. Prieškomunisti 
nis frontas ėjo organizuotas 
į rinkimus. Iš visų sindikatų 
vadovybių komunistai buvo 
išstumti, išrinkti prieškomunis

Nepraleiskite vienintelės progos atsilankyti i tradicini “Muss
Lietuvos” V A K A R A birželio 6 d. 20 vai. Gimnazijos salėje

Pasirūpinkit iš anksto pakvietimais, kurie gaunami: klebonijoje, redakcijoje, Vyto 
restorane, pas J. Karpavičių, J. Matelionį, M. Tamaliūną, S. Vancevičių, S. Jurevičių ir kt.

Vienas grįžusių į komunistinį «rojų», korespondentui sa
ko: Drauge, aš esu laimingas grįžęs iš nusigyvenusių kapi
talistinių kraštų atgal tėvynėn su savo bagažais, kurie man 
rankas veržia .. Bet kiek iš ten su pilnais bagažais išvažiuo 
ja į laisvąjį pasaulį?

tinio nusistatymo žmonės
Komunistai pradėjo kaltinti 

Fidel Castro, kad jis ardąs re 
vol uciuį frontą, pataukaująs 
prieškoinunistinio nusistatymo 
frontui. Sako, kad tuo statąs 
pavojun pasiektus revoliuci
jos metu laimėjimus.

Tačiau tikrumoje komunis
tams visai nerūpi Fidel Cas 
tro įsistiprinimas. Jiems, ko
munistams svarbu yra įsibrau 
ti į įvairias organizacijas, sih 
dikatusj valdžios įstaigas ir 
kiek galint daugiau vesti ne
draugišką Amerikai politiką. 
Bet šiuo kartu Kuboje savo 
tikslo nepasiekė.

Šiuo metu Kuba pergyvena 
nemažus ekonominius sunku
mus, kurie dalinai atsirado 
del nesenai buvusios revoliu 
cijbš. Darbo trūksta ir indus
trijos darbininkams mieste, ir 
žemės ūkyje. Numatyta že
mės reforma padėties greitu 
laiku nepataisys. Tie patys 
busimieji naujakuriai kurie 
gaus po žemės sklypų, bus 
reikalingi paramos. Fidel Cas 
tro laukia šiuo metu svarbių 
problemų, pirmoje eilėje fi
nansinių ir ekonominių sutvar 
kymas Padaryti revoliuciją 
yra lengviau negu gyvenimą 
įstatyti į normalias vėžes.

— Argentinoje bankai atlei 
do 20 tūkstančių laiku negrį

žusių darban streikavusių tar 
nautojų.

Iš viso šiuo metu stovėti 
Argentinos vyriausybės pryša 
kyje yra mažas malonumas. 
Streikai ir demonstracijos sos 
tinės gatvėse nuolatinis reiš
kinys Nuolat skleidžiami gan 
dai apie galimą perversmų, 
kurį kariuomenė padarytų.

— Kuboje šaudymai dar vis 
nesustoja. Sušaudytų, liaudies 
tribunolų nuteistų yra virš 
©20.

— Brazilijoje pasiūlytą mir 
ties bausmės įvedimą parla
mentas atmetė.

— Senatorius Lino de Ma
tos savo kalboje pranešė, 
kad nežinia kur valdžia pade 
jo 300 bilijonų kruzeirų gautų 
iš vadinamo agio, kurie ture 
jo būt panaudoti žemės ukiui 
kelti. Siūlo reikalą ištirti spe 
eialiai komisijai.

Visi į tradicinį «Mūsų Lietuvos»
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Kviečiami š. m birželio 6 d. 20 vai. Gimnazijos sa
lėm Bus suvaidinta negirdėta neregėta Komedija «Pas
laptingoji Svočia» iš linksmų nutikimų V. Zelinos padan
gėje Atsilankę susipažinsit su paslaptingąja svočia, 
pašoksit ir skaniai pasivaišinsit.

Vakarą ruošia «M. L.» Kolektyvas.

Mirė Foster Dulles

Gegužės mėn. 24 d. mirė 
buvęs Amerikos užsienio rei 
kalų ministeris Foster Dulles, 
73 m. amžiaus Velionies svei 
katą pakirto vėžio liga,

Foster Dulles kietai ir su
maniai vadovavo ne vien A- 
merikos, bet viso laisvojo pa 
šaulio politikos krypčiai ture 
jo lemiamos įtakos.

Buvo vienas tų politikų, ku 
rie turi principus. Buvo nenu 
ilstamas kovotojas už paverg 
tų tautų išlaisvinimą. Jo mir
tis šiuo metu yra didelis nuos 
tolis Vakarų pasauliui.

Palaidotas 28 d. gegužės sa 
vo gimtajame mieste, krašto 
sostinėje, Vašingtone.

— Niteroi padaryti per strei 
kus ir riaušes nuostoliai šie 
kia keletą bilijonų kruzeirų.

Vâkarai siūlo naują Berlyno 
planą

Šios savaitės pradžioje Ame 
rikos užsienio reikalų minis- 
teris Herter pasiūlė Ženevos 
konferencijai naują Berlyno 
miestui valdytis planą, kuris 
yra šitoks:

Sulig bendru Amerikos, An 
glijos, Prancūzijos ir Rusijos 
susitarimu, skelbti laisvus rin 
kimus visose Berlyno zonose 
100 atstovų išrinkti, kurie ir 
sudarytų lyg ir steigiamą 
seimą. Šis seimas susirinkęs 
paruoštų Berlyno konstituci
ją, kurią turėtų priimti arba 
atmesti gyventojai atsiklausi 
mo-referendumo keliu. Toliau 
Berlynas būt valdomas kons
titucijoje numatytu būdu. Ber 
lyno konstitucija nustos vei
kusi Vokietiją suvienijus Ber 
lynas būtų suvienytos Vokie 
tijos sostine.

Nors dar rusų atstovai Že
nevoje nepasisakė, tačiau jau 
aišku, kad jis bus atmestas, 
nes prieš šį projektą pasisakė 
Maskvos spaudos ir radijo 
komentatoriai.

Tiek vakarų, tiek Kremliaus 
atstovai principiniais klausi
mais nuolaidų nedaro. Mask
va visaip stengiasi išgauti 
Rytų Vokietijos vyriausybės 
pripažinimą.
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MÚSÜ KAIMYNU KLAIDOS
Lietuvos Grumtynės Dėl Savo Likimo 

Dr. Antanas Maceina

MflSŲ LIETUVA____________________________

J. Augustaitytė Vaičiūnienė

Erškėtis ir Stirna

Lietuvių tautos istorija yra 
labai savotiška. Nuo savo di
dybės viršūnių lietuvių tauta 
buvo nustumia į pažemintųjų 
ir nuskriaustųjų eiles. Nuo ne 
priklausomybės ir laisvės ke
lio ji buvo pasukta į paverg
tųjų gyvenimą. Nuo plačių 
geografinių erdvių buvo grą
žinta į mažą sklypelį prio 
Baltijos jūros Tačiau kiek
vieną kartą ji išlikdavo. Liki 
mo smūgiai lietuvių tautos ne 
tiktai nepražudė, bet dar la
biau sustiprino ir užgrūdino

Lietuvių tautos išlikimas is 
torijos grumtynėse yra kaip 
tiktai pats nuostabiausias klau 
simas. Kaip mes būdami ap
supti trijų didžiųjų kaimynų, 
įstengėme atsispirti ir neįsi- 
lieti į slavų ir germanų ma
ses? Kas pažadino mūsų ats 
parumą? Nėra abejonės, kad 
tautinis atsparumas glūdi mū
sų prigimtyje Mes esame kie 
tasprandžiai iš esmės, todėl 
nesuvirškinami. Tačiau iš ki
tos pusės dėl savo išlikimo 
turime būti dėkingi ir savo 
kaimynų klaidom, kurias jie 
padarė istorijos eigoje ir ku 
rios, kaip koks degtukas, įžie 
bė mūsų atsparumo ugnį.

I. VOKIEČIŲ KLAIDA

Vokiečių klaida turėjo pa 
čios didžiausios reikšmės Kry 
žiuočių ordinas atsikėlė į Ry 
tų Europą, norėdamas pakrikš 
tyti čia dar pasilikusias stab 
meldiškas tautas Politinis ir 
kultūrinis ano meto gyveni
mas buvo toks, kad krikštas 
buvo būtinai reikalingas, jei
gu kuri nors valstybė norėjo 
įsijungti į Europos gyvenimą 
ir tapti pilnateisiu nariu Šven 
tosios Imperijos šeimoje (Ro 
mos imperiją buvo atgaivinęs 
vokiečių imperatorius Otto- 
nas Didysis 952 ir pavadinęs 
Šventąja Romos Imperija Ger 
manų Tautos; ji formaliai iš
silaikė ligi 18)5; vokiečių im 
peratoriai vainikuodavosi Ro 
moję; paskutinis tai darė im
peratorius Fredrickas II11452 
Red). Religijossujungimassu 
gyvenimu tada buvo toks 

ankštas, kad kitatikis (ar jis 
būtų atskiras asmuo ar visa 
tauta) būdavo savaime išski
riamas iš bendro gyvenimo 
gerybių. Todėl ir Rytų Euro 
poje, pirmoje eilėje Lietuvai, 
pradėjusiai kurti valstybinį 
gyvenimą, neliko nieko kito, 
kaip pasikrikštyti, kad kelias 
į Europą būtų atvertas

Tokiu momentu kryžiuočiai 
ir pasisiūlė su savo misija. 
Pavojus buvo didelis. Prisiim 
ti krikščionybę reikėjo. Bet 
sykiu su jos prisiėmimu būtų 
atėjusi į Lietuvą ir vokiško 
ji kultūra: jos kalba, jos pa 
pročiai. jos žmonės. Pavojus 
buvo tuo didesnis, kad ano 
meto žmonės neturėjo tvirtos 
ir aiškios tautinės sąmonės. 
Šiandien beveik yra visai ti
kra. kad jeigu kryžiuočiai bū 
tų mus pakrikštiję, mes būtu 
me virtę vokiška provincija, 
vokiečiai būtų peržengę per 
mus į Gudiją ir Ukrainą — 
ir Europos veidas būtu pasi
daręs visiškai kitoks.

Bet vokiečiai padarė fata
lišką klaidą: jie nešė kryžių, 
paėmę ne už to galo. Apvers 
tas kryžius reiškia kardą Kry 
žiuočių ordinas meilės religi 
ją pakeitė prievartos religija. 
Jis žygiavo į Lietuvą ne mi
sionieriaus bet užkariautojo 
pavidalu Lietuviai todėl su 
tiko jį ne sm ilsiai, ne dėme- 
smgai bet atspariai. Apvers
tas kryžius pažadino lietuvių 
ryžtą gintis. Ir lietuviai gynė 
si Gynėsi ne nuo kryžiaus, 
bet nuo kardo, nes kryžiaus 
jie nematė. Krikšžionybės lie 
tuviai nebijojo. Jie prisiėmė 
ją, bet iš kitų rankų, ne tų, 
kurios buvo suteptos nekaltų 
žmonių krauju irsudegintų so 
dybų suodžiais. Tai buvo kry 
žiuočių ordino klaida, lem
tinga klaida, kuri apsaugojo 
lietuvių tautą nuo artimesnių 
santykių su vokiečiais, kurie 
iškėlė atsparumą svetimie
siem, sykiu apgynė Europą 
nuo germanizmo pavojaus Tai 
buvo klaida, kurios vokiečiai 
niekados negalėjo pataisyti 
ir dėl kurios sudužo visi jų 
planai. Vokiečių tautos tra-

Už girios, palaukėj, prie siauro takelio, 
Po nakčiai rausvai pražydėjo erškėtis.
Kerojo, raudonais žiedais pasipuošęs, 
Ir pyko, kad nieks neateina grožėtis.

Nubudusi stirna miglas nusipurtė,
Ir striuoksi, kur veržias iš skardžio šaltinis, 
Kur begeriant atmuša grakštų jos kaklą ir kojas, 
Kaip veidrodis, tyras vanduo krišpolinis.

Pajutęs erškėtis spygliuotaisiais ūgiais, 
Jai einant, į siaurą takelį palinko.
Ir papuošė kraujo raudoni karoliai krutinę, 
Pakibę ant apsiausto žvilgančio šilko.

Kai palenkė galvą į skaidrų ša tin į, 
Jame besisupo lašai purpuriniai.
Ir stirna išbėgo iš mėlynos girios, 
Kur buvo užnuodyti džiaugsmo šaltiniai.

Dabar ten užžėlę takai ir takeliai..;
Žiedais jo raudonais nieks neina grožėtis.
Nebeina nė stirna rytais į šaltinį...
Nors rausta iš pykčio erškėtis.

gedijos šaknys glūdi iškreip
tuose jų saniykiuote su lietu 
viais (.Vokiečių įsteigtos ko
lonijos latvių ir estų žemėse 
taip pat sužlugo, kai net irė- 
jo ryšio su Vokietija, nuo k u 
rios jas atskyrė lietuvių tau
tos atsparumas.- Red.).

II. LENKŲ KLAIDA

Lenkų klaida buvo padary
ta žymiai vėliau, bet jos rei
kšmė lietuvių tautai buvo nei 
kiek nemažesnė Nepriėmę 
krikšto iš vokiečių, mes jį pri 
ėmėme iš lenkų. Ir tuč tuo
jau santykiai tarp Lietuvos ir 
Lenkijos pasidarė labai glau 
dūs. Su krikščioniškąją re i- 
gija atėjo į Lietuvą ne tiktai 
lenkų dvarininkai, bet ir jų 
kalba literatūra, visuomeni 
niai papročiai. Unija buvo tik 
tai konkreti tos abipusės sim 

patijos išraiška Turime atvi
rai prisipažinti, kad lenkų įta 
ka Lietuvoje buvo giliausia ir 
plačiausia iš visų mūsų kai
mynų Bajorijos, dvasininki
jos. miesčionijos sulenkėsimas 
buvo gana stiprus Lenkiškos 
kultūros sluoksnis Lietuvoje 
pasidarė galingas. Galimas 
daiktas, kad jis dar nebuvo pa 
vojingas pačiai Lietuvos ek- 
zistencijai. Vis dėlto lenkai 
galėjo didžiuotis laiką lietu
vius savo dvasios įtakoje ir 
randa tarp jų plačios gilios 
simpatijos. Taip buvo ligi 19:4 
metų kuro

Tačiau po karo, 1920 me
tais lenkai padarė klaidą: jie 
pagrobė senąją Lietuvos sos
tinę, lietuvių valstybės ir kul 
tūros židinį — Vilnių Tai ne 
buvo tik paprastos diplomoti- 
nės sutarties sulaužymas. Tai 
buvo pačios lietuvių tautos

1969 m. gegužės 30 d. 
apgavimas, parodant, kad len 
kai nėra verti tos simpatijos 
ir to pasitikėjimo, kurį lietu
viai jiems ilgus amžius rodė. 
Tai buvo lietuvio įžeidimas. 
Ir čia lietuvis reagavo. Lietu 
va nutraukė su Lenkija ne 
tik diplomatinius, bet ir kul
tūrinius santykius. Lenkišku
mas Lietuvoje pradėjo nykti. 
Lenkiškoji kultūra buvo iš 
lietuviškojo gyvenimo išbrauk 
ta Per dvidešimt (1920-1940) 
metų Lietuvos miestai buvo 
nulenkinti; jokioje lietuvių mo 
kykloje lenkiškai nebuvo mo 
koma; lenkai bajorai tunyko 
materialiai dėl žemės refor
mos arba buvo priversti išsi
kelti į Lenkiją. Lenkiškos pa 
maldos iš bažnyčių išnyko. 
Jaunoji inteligentijos karta 
net pačios lenkų kalbos netu
rėjo progos išmokti. Nepri
klausomybės metu Lietuvos 
mokslas, menas, literatūra, vi 
suomeninis gyvenimas jau bu 
vo kuriamas be jokio žymes 
nio ryšio su lenkų kultūros 
dvasia. Tai kas ilgus amžins 
buvo rūpestingai puoselėta ir 
auginta, per dvidešimtį metų 
buvos išrauta iš pat šak?ų. 
Ir jeigu lenkai būtų žinoję, 
kokios skriaudos lenkiškumas 
patirs Lietuvoje dėl Želigovs 
kio žygio, jie būtų ne tiktai 
atidavę Vilnių, bet pridėję 
dar ir Balstogę. Želigovskis 
buvo lenkiškos kultūros Lietu 
voj duobkasys.

Lietuviškajai kultūrai toji 
lenkų klaida buvo labai nau
dinga. Lietuvių tauta nusikra 
tė svetimomis priemonėmis, 
svetima dvasia, svetimomis 
tradicijomis ir atsistojo ant 
sveikų pagrindų. Nepriklauso 
mybės metu lietuvių kultūra 
pasidarė visiškai savarankiš
ka. Ir jeigu ateityje mums 
bus lemta su lenkais turėti 
artimesnius kultūrinius santy 
kius, tai jau nebebijosime kad 
tie santykiai gali įgyti mums 
pavojingą kryptį dėl per dide 
lio artumo. Dėl pačių lenkų 
klaidos toji pavojinga giminys 
tė buvo suardyta, o lietuviško 
ji kultūra išlaisvinta iš len
kiškos įtakos.

III RUSŲ KLAIDA

Rusų klaida buvo dviguba 
ir dėlto turėjo dar didesnės 
reikšmės, negu vokiečių ar 

(pabaiga 3 pusi)

f^audcnciš linija
Viename paskutiniųjų «Mū

sų Lietuvos» numerių buvo 
trumpai nurodyta Komunisti 
nės Kinijos dabartis. Čia no 
rime supažindinti skaitytojus 
kiek plačiau su «raudonojo 
rėžimo» tikrove, kuri prasiver 
žė per «bambuko uždangą» 
užsienio žurnalistams ją pras 
kleidus. Tuo pačiu daug kam 
gal paaiškės, kad ne vien ru 
siškas komunizmas yra baisus, 
bet įgyvendinimas komunisti 
nės santvarkos kokioj bebūtų 
šalyje, neša terorą ir darbo 
žmogaus vergiją, kurios pase 
koje vyksta visiškas žmogaus 
nužmoginimas ir jo paverti
mas valstybei priklausančiu 
bevaliu automatu tarnaujan
čiu ekspansiniems valdančios 
klasės siekimams

«Komunistinė Kinija yra 
tauta suorganizuota darbui ir 
neapykantai. Niekada dar 
žmogiškosios būtybės nebuvo 
pasidavusios tokiai fiziškai ir 
dvasinei vergijai, kai Mao- 
Tse Tungo pavaldiniai. Nie
kur žmogaus protas nebuvo 
pasidavęs tokiam «proto per 
plovimui», kad galėtų pasiek 
ti tokios pykčio furijos prieš 
amerikonų liderius, kaip da
bartinėj Kinijoj, rašo ameri 
kiečių žurnalistas John Storm. 

neseniai lankęsis Kinijoje.
Kinija ruošiasi karui ne 

vien fiziškai, bet ir dvasiniai. 
Tam panaudojamos visos prie 
monės: spaudos, radijo ir 11., 
kur nuolatos kartojama: «tu 
rime dirbti daugiau, kad ture 
ti daugiau maisto ir prekių 
atsargų amerikonų užpuolimo 
atlaikymui*, Mao -Tse - Tung 
yra pasakęs, kad Kinija yra 
vieaintėlė tauta galinti atlai
kyti bet kokį karą: «Galime 
netekti 300 milijonų kiniečių, 
vistiek jų pasiliks dar 340 
milijonų».

Visoje savo istorijoje, Kini 
ja buvo individualistinė tau
ta, prisirišusi prie savo se 
niausiu tradicijų ir lojali savo 
artimiesiems, ir atrodė, kad 
ji niekada negalės būti šuva 
ryta į «regimentus». Bet da 
bartinis rėžimas ją suspaudė 
į vieną monolitinį bloką už 
gniaužianti visą žmoniškumo 
dvasią. Kaip gi jis to pasie
kė? Apskaičiuojama, kad pra 
džioje Mao sušaudė apie 20 
milijonų žmonių. Dabar gi 
naudojama kita sistema, taip 
vadinama «žmogaus performa 
vimo*. Vietoj užmušti kūną 
užmušama žmogaus dvasia. 
Šis «performavimas» pasiek:a 
mas tuo, kad šimtai milijonų 

valdininkų, rašytojų, artistų, 
prekybininkų buvo pasiųsti 
žemės ūkio arba viešiesie ns 
darbams tam kad jie užmirš 
tų konservatyvines idėjas.

Šių dienų Kinijoj malkų kir 
tikas gali būti profesorius, 
filmų artistas ar valdininkas. 
Ši programa išeina iš sekan
čios Mao-Tse-Tungo filosofi
jos: visi privalo būti «univer 
salus» darbininkai Rašytojas 
turi dirbti fabrikuose, žemdir 
bis turi sugebėti rašyti. Tai 
atatinka Lenino posakiui: 
«Kiekviena virėja turi suge
bėti valdyti valstybę».

Komunistų partijos nutari
mas yra neatšaukiamas įstaty 
mas. Mao objektyvas yra pri 
versti visą tautą tikėti «rau
donąja biblija», ir užtenka 
balsiai pagalvoti kitaip, jau 
esi lygus išdavikui. Mes gi 
gerai žinome, koks yra liki 
mas «liaudies išdavikų». Tokiu 
būdu 15 milijonų komunistų 
partijos narių, vadovauja 640 
milijonams Kinijos gyventojų.

Šiandieninė Kinija nepapras 
tu greičiu įeina į komunisti
nes formas, taip kad palygi 
nūs su Rusija, pastaroji atro 
do sustojusi. Kinijos komuniz 
mas yra skirtingas, bet ne 
mažiau raudonas, ir potência 
liai daug apsukresnis.

Visos valdančios pastangos 

yra nukreiptos į komunų sufor 
mavimą, kurių kiekviena su 
daro 2 0 0 šeimų. Kiekviena 
komuna centralizuoja savyje 
žemės ūkį pramonę, preky
bą, mokyklas ir vietos milici 
ją. Kiekviena komuna yra cė 
lė paskirta įjungimui į komu 
nistinį monolitą Valdžia užsi 
brėžė 700 tūkstančių kolūkių 
sutalpinti į 25 tūkstančius ko 
munų, kurias valstybė turi 
maitinti ir aprūpinti nemoka
mai. Toji priemonė suardė 
šeimas. Vyrai jėga atskiriami 
nuo žmonų, moterys eidamos 
į darbą visai dienai, turi pa
likti vaikus «Dievo valiai», 
nes vaikams skirtų lopšelių 
ir darželių nepakanka. Visi 
privalo maitintis kantinose ir 
draudžiama namuose virtis 
valgyti. Dėl to nugriaunami 
pavieniai namai, atimama vir 
tuvės reikmenys, sugriaunami 
pečiai ir dūmtraukiai Toks 
yra bendras vaizdas gyveni 
mo komunose l

Žodis «kultūra» Kinijoje yra 
labai svarbus Didžiąją «Rau 
donąją Mokyklą» randame šia 
me obalsyje: Kiekvienas fa
brikas turi mokyklą, ir kiek 
viena mokyklą turi savo fa 
briką Kiekvienas moksleivis 
yra darbininkas ir kiekvienas 
darbininkas yra moksleivis». 
Daugelyje komunų yra kursai 
suaugusiems, žinoma tam, kad 

beraščiai galėtų perskaityti 
žodį «Mao-Tse-Tung.K Kinuo
se rodomi filmai pilni sočia 
listinių herojų laimėjimų, tea 
truose dainuojama apie «sput 
nikus» ir «hidro-elektrines 
stotis*.

Religija šiandieną dar ne
varžoma, nes Mao yra pasa
kęs: «Turime toleruoti religi 
ją iki krašte bus visiškai įves 
tas socializmas Vieną kartą 
to galutinai pasiekus, visos 
religijos bus panaikintos».

«Gamink vienu «chio» (svo 
ris ligus 604,8 gramų) daugiau 
javų, ir bus pagamintas dar 
vienas šovinis pasitinkant 
amerikonų imperializmą» - tai 
agrarinis šūkis. Jaunas ir se 
nas, stiprus ir silpnas, vyrai, 
moterys ir vaikai, visi dirba 
žemės ūkyje. Juk išmaitinti 
640 milijonų žmonių ir dar 
kasdien gimstančių 35.000 bū 
tybių yra nelengva problema, 
jei vienam žmogui tenka 1/10 
dalis hektaro dirbamos žemės,, 
tuo tarpu, kai J A. Valstybėse* 
vienam žmogui tenka b/101 
hektaro tos pat žemės.

Sunkiausia problema Kini
joj yra žemės tręšimas. Bet 
kokios trąšos, gyvulių ir žm » 
nių atmatos yra tiesiog bran 
ginamos, ir renkamos kaip 
didžiausias turtas. Šiandieną 
prieita prie to, kad tam p:k-

2



3 pusi.
J”””'i-----------------

(pabaiga iš 2 pusi.)

: lenkų. Paėmę savo valdžion 
lietuvių tauta, rusai pasiryžo 

. ją surusinti. Turėdami gerą 
Į ekonominį gyvenimą, aukštą 
sias mokyklas, gerą literatūra, 

: muziką, spaudą, jie galėjo tai 
padaryti gana lenvai, nes lie 
tuviškosios kultūros gyveni
mas anuo metu nebuvo nei 
stiprus nei tuo labiau aukštas. 
Be to, rusiškasis žmogus lie
tuviui buvo artimesnis, negu 
kuris kitas. Ruso atvirumas, 
jo geraširdiškumas, jo palinki 
mas į svajingumą ir misticiz
mą, jo užuojauta silpniesiems, 
jo reikalingumas — visa tai 
buvo bruožai, kurie lietuvio 
nestumė, Priešingai, tie bruo 
žai lietuviui buvo savi ir su
prantami. (Tam tikras dvasios 
kartumas buvo susidaręs ir dėl 
ilgo rusiškųjų žemių valdymo. 
Didžioje Lietuvos Kunigaikš
tystėje, Red.) Tarp lietuvio ir 
ruso buvo natūralios simpati
jos ryšys. Todėl galingai, tur 
tingai ir didelei valstybei pa 
traukti savo pusėn mažą lie 
tuvių tauta, atrodė, yrą tik 
menkniekis. O atsitiko kitaip. 
Kodėl?

Todėl, kad ir rusai padarė 
klaidą: jie norėjo lietuvius su 
rusinti juos suprovoslavinti. 
Tikėjimo pakeitimą rusai mė 
gino panaudoti tautybės pa
keitimui. Ir čia jie atsimušė 
į nepergalimą kliūtį Romos 
katalikybė jau buvo perdaug 
giliai Lietuvoje įaugusi, kad 
būtų buvę galima lengvai iš
rauti Pasikėsinimas prieš ka 
talikybę buvo sutiktas su di 
džiausiu pasipriešinimu. Lietu 
viai gynė visa, kas tik turėjo 
ryšį su religija: bažnyčias, 
knygas, papročius, giesmes 
net lotyniškas raides Bet tuo 
pačiu jie gynė ir lietuvybę. 
Rusai manė, kad tikėjimas 
lietuvių tautoje yra silpnesnis 
negu tautinė sąmonė. Todėl 
jie katalikų tikėjimą ir ataka 
vo pirmoje eileje (Vilniaus 
apygardos Svetimo globėjas 
Kornilovas rašė rusų valdž . 
kad pirmiausiai ir stipriausiai 
reikia smogti katalikybei. 
Red.) Tačiau netruko rusai 
pastebėti, kad tai buvo jų 
klaida. Tikėjimo puolimas kaip 
tik lietuviam padėjo pajausti 
aštrų skirtumą nuo rusų, įsis 
tiprinti savame lietuviškame 
gyvenime ir ginti bei brangiu 
ti jo vertybes, nes tik jos o 
ne rusiškos, buvo katalikiškos 
religijos reiškėjos. Jeigu ru
sai būtų palikę katalikų tik ė 
jimą ramybėje, dar daugiau 
— jeigu jie būtų ją rėmę ir 
palaikę, tai rusiškoji įtaka 
Lietuvoje būtų buvusi daug

naudojama net kapinės jas 
išardant ir prosenuolių kau
lais tręšiant žemę, kad pakel 
ti žemės derlingumą. O juk 
kiniečiam kapinės tai yra 
«agrarinė vieta, kur tūkstant 
metės tradicijos buvo uždraus 
ta svetimiems įkelti koją!

Kad tapti modernia pramo 
nės šalimi, Kinijai reikalingas 
plienas. Prieš Mao «išlaisvini 
mą» Kinija togamino 1 £00 OūO 
tonų geležies spyžiaus (ferro 
guzą) ir 923 Ooo tonas plieno 
į metus. Praeitais metais 
Kinija pagamino 5.3 0.C00 to
nų plieno. Šiais metais numa 
tomą pagaminti 10.000 000 tonų, 
o sekančiais metais kiniečiai 
numato pagaminti 20.000.C00 
tonų plieno Plieno gamyboje 
tai yra lyg «apsėstas» kraš 
tas. Gaminama visur ir viso 
kiaušiais būdais, pradedant 
primityviausiu naminiu būdu 
ir baigiant moderniausiomis 
įmonėmis. Visas kraštas nusė 
tas rūkstančiais kaminais, vi 
sur sklinda aitrus sulfurinis 
dūmų kvapas.

Kinija yra savo pramonės 

platesnė ir gilesnė. Bet jie 
padarė istorinę klaidą, ir lie
tuvių tauta laimėjo grumty
nes už savo likimą.

Rusų klaida čia dar nesi
baigė. Okupuodami 1940 me
tais Lietuvą rusai bolševikai 
sutiko menką pasipriešinimą, 
kuris vėliau ėmė virsti net 
apsipratimu Tačiau ir čia ru 
sai padarė klaidą: jie išvežė 
masiškai iš Lietuvos keletą 
dešimčių tūkstančių žmonių. 
Tuo būdu parode, kad bolše
vizmas pasiliko tokspats koks 
buvęs Visos nuotaikos, kurios 
dar buvo kiek palankios ru
sam Lietuvoje žlugo (Žlugo 
ir Vinco Krėvės, pirmom die 
nom ėmusio vadovauti palec- 
kine vyriausybei, reikštoji vii 
tis, kad Lietuva būsianti it 
autonominė Mongolija, o ka
rtųjų pažiūrų žmonės tikino, 
kad Lietuva būsianti tiktai so 
cialistinė, tačiau savarankiš
ka Red) Net ir tie kurie 
bolševizmui buvo palankūs, 
staiga atitoko ir pamatė, kad 
Lietuvai su rusais nepakeliui, 
kad rusas, kaip ir carų lai
kais. tik laukia progos lietu
vius išsklaidyti ir šį sykį jau 
prievarta suliedinti su rusais 
Ši klaida pakirto bolševizmo 
šalinis Lietuvos visuomenėje. 
Lietuvoje bolševizmas jau nie 
kada nebebus populiarus ir 
lietuviai niekada laisvai už 
rusus nepasisakys (-ntroji 
bolševikų okupacija dar la
biau lietuvius prieš rusus nūs 
tatė Red)

Mūsų kaimynų klaidos pa
žadino lietuvių tautos atsparu 
mą, stiprino tautinę sąmonę 
ir tuo būdu davė mums gali
mybės išsilaikyti ilgose isto 
rinės grumtynėse Mūsų san
tykiai su kaimynais buvo ve 
darni kažkokios ypatingos Ap 
vaizdos Mes išsilaikėme ne 
savo skaičiumi, ne savo fizi 
ne jėga, bet savo išvidiniu at 
sparumu O tas atsparumas 
buvo pažadintas mūsų kaimy 
nų, kurių kiekvienas istorijo 
je buvo mėginęs pulti šven
čiausias mūsų vertybes Vo
kiečiai, prisidengę kryžiaus 
ženklu puolė mūsų sostinę. 
Rusai, prisidengę savo galy 
be. mėgino pakeisti mūsų re
ligiją ir tautybę. Tai buvo 
klaidos, nuodėmės, kurios lė
mė pralaimėjimą jų autoriams 
ir laimėjimą lietuvių tautai.

Šitoks apvaizdingas mūsų 
istorijos kelias teikia mums 
vilties, kad ir ateityje mūsų 
atsparumas nemažės ir kad 
mes nebūsime panerti j mūsų 
kaimynų mases Lietuvių tau
ta turi gyventi, nes Ji turi y- 
patingą istorinę misiją — iš- 

išsivystymo pirmoje fazėje, 
bet savo pajėgumu yra pra
monės milžinas. Tačiau jai 
trūksta kapitalo. Ji gauna pa 
ramą iš Sovietų Sąjungos, 
bet už tą paramą turi mokėti 
nepaprastai aukštą kainą. To 
dėl jos pramonės ekspansija 
bazuojasi tuo. ką ji gali iš
lupti iš žemdirbio kailio, to 
paties žemdirbio, kuris am
žiais kovoja, kad tik išlaikyti 
gyvybę.

Ar gali Kinija pradėti mo 
derninį karą? - Šiandieną dar 
ne, nebent Rusija jai duotų 
atominių ginklų. Raudonoji 
Kinija neturi nei atominės 
bombos. Ji turi silną laivyną, 
o jos aviacija priklauso nuo 
to, kiek rusai jiems tiekia lėk 
tuvų. Tačiau turėdama nesus 
kaitomą žmonių kontingentą, 
Raudonoji Kinija neturėdama 
atominių ginklų, gali praryti 
kiekvieną užpuoliką, kuris 
bandytų įsiveržti į jos terito 
riją. ~

Ar Raudonoji Kinija yra 
Rusijos marionetė? • Ne. Ji 
gyvena savo gyvenimą. Rusai

MŪSŲ LIETUVA

Marija Auk štai t ė

Amžių Kodylas
Niekad o niekad jau nepareisi, 
Mielas sūneli, amžiams išėjęs. 
Durų neliesi ir nepravers!, — 
Tik belsis vėjas naktims įšėlęs.

Ir verks grabnyčios per naktis gūdžias 
Lašai vaškiniai stings mano žvilgsny.
Formuosis karstai liūdniausiais lūžiais, 
Formuosis žygiai tavame žingsny.

Bei tu man niekad jau nesugrįš!.
s Karžygį mielas, sūnau šaunusis.

Vilniaus kalneliuos — aušrine šviesi, 
Vilniaus kalnelių — švyturiu būsi.

Tavy sudėjo prabočių vėlės 
Laisvės kodylų smilkstančią ugnį 
Tai tu — ne mano baltosios gėlės 
Tai tu — kodylas, ką amžiai ugdė.

Naujoji Socialinė Santvarka
Norime čia eilėje straipsnių 

supažindinti Jus su naująja 
socialine santvarka, kokia tu 
retu būti pagal katalikų so
cialinį mokslą.

Kodėl rašome?

— Bet ar apsimoka apie tai 
naujai rašyti ir popierį ga
dinti? Mes juk jau žinome, 
kad naujoje visuomenės san
tvarkoje, paremtoje Kristaus 
mokslu, viešpatautų teisingu
mas ir meilė bei darbininkas 
vėl užimtų joje jam priklau
somą garbingą vietą.

— Tas tiesa Bet ar Jūs ži
note kas yra ta naujoji san
tvarka? Kaip ji turėtų atrody 
ti gyvenimo tikrovėje? Kokį 
balsą joje turėtų darbininkai? 
Ką Jūs turėtute atsakyti sa
vo pažįstamiems socializmo 
ir komunizmo šalininkams kad 
ir į tokius jų klausimus:

— Ka Jūs. katalikai, žada
te pastatyti vietoj dabartinės 
atgyvenusios kapitalistinės sis 
temos? Mes žinome ką gal
voja komunistai. Esame tiek 
prisiklausę apie jų norimą su 

skirti germanų ir slavų pa
saulius. i «Tėviškės Garsas», 
1946-III-17).

yra skaitomi «svetimšaliais» 
ir neturi jokių specialių privi 
legijų. Nerasi nei rusų karei 
vių, nei rusų karininkų Nėra 
rusų nei fabrikuose, nei mo
kyklose. nei agrarinėse insti 
tuc’jose. Tik kai kuriuose fa 
brikuose galima matyti rusiš 
kas mašinas. Rusija skaitoma 
sąjungininkė, bet ne šalies 
viešpats. Kinija stengiu si pa 
siekti «gryno» komunizmo, 
tuo tarpu Rusija šitame klau 
sime yra pralaimėjusi ir trau 
kiasi atgal Rusiją ir Kiniją 
riša bendras priešas Jungti
nės Amerikos Valstybės Bet 
ateityje gali rastis tarpe tų 
dviejų kraštų ir ideologinių 
nesklandumų. Kaip ten bebū 
šių dienų Kinija yra pavojin 
ga ir rusams todėl taip sten 
giamasi ją papirkti įvairiais 
m onai s.

Geltonosios rasės grėsmė, 
kurią jau seniau pramatė pa 
sauliniai Vakarų filosofai so
ciologai. nuolatos auga ir vie 
ną dieną gali prasiveržti visa 
savo baisios neapykantos ir 
industrialinės pažangos jėga. 

sukurti naująją socialinę san
tvarką. Su žingeidumu lydime 
jos įgvvendinimą jų val
džioj jau esamuose kraštuo
se. Duokite ir Jūs mums sa
vo aiškią, nedviprasmišką pro 
gramą, parodykite paruoštą 
planą, pagal kuri žadate sta
tyti pastatą naujosios santvar 
j os.* kuri būtu verta «krikš
čioniškosios» vardo! Mums at 
rodo, kad nė Jūs patys neži
note ką turėtute konkrečiai 
daryti...

Manau kad daugumas Jūsų 
į tuos klausimus nemokėtute 
atsakyti ir... kalboje susimai
šę, greit nutiltumėte.

Todėl norime Jums aprašy
ti čia paprastais žodžiais ka
talikų siekiamąją naują sočia 
linę santvarką Aprašysime ją 
remdamiesi Kristaus mokslu. 
Katal. Bažnyčios vadų — po
piežių ir vyskupų socialinė
mis enciklikomis jos žinovų, 
katalikų sociologų, valstybi
ninkų ir visuomeninkų minti
mis bei planais. Aprašyme 
seksime italo kun Luigi Ci- 
vardi knyga «II nuovo ordine 
sociale».

Ar atgyveno?

Norėtum tuo prisidėti prie 
socialinės Kristaus Evangeli
jos pusės pažinimo Dabar 
daugumas darbininkų, net ne 
maža tikinčių mūsų tautiečių 
žavis Kalcio Markso Evange 
lija ir gina jos įgyvendinimą 
Rusijos kraštuose Jeigu kata 
likų socialinė doktrina būtų 
pažįstama, ir matomas jos įgy 
vendinimas įstatymuose, po
tvarkiuose. konkrečiuose dar 
buose ir institucijose, žodžiu, 
naujoje visuomenės santvar
koje, kitaip jie pradėtų galvo 
ti. Tikrai krikščioniškoje san
tvarkoje darbininkų padėtis 
būtų geresnė, negu socialist! 
nėję valstybėje, kurią jų vaiz
duotė prisistato kaip naująjį 
žemės rojų. Socialinių nege
rovių aky vaizdo j e komunis
tai šaukia:

— Per dvidešimt šimtmečių 
krikščioiiybė nepajėgė paša
linti baisių socialinių neteisy 
bių, daromų darbininkams. 
Baigt su ja! Ji atgyvena jau 
savo amžių. . Tik komunizmas 
gali dabar išgelbėti pasaulį!

Nėra taip. Mat. kas gero 
yra komunizme, yra iš krikš 
čionybės, ir tai nėra gera, 
kas nėra krikščioniška, nors 
too tarpu ir gera atrodytų ... 
Ir šiandien galioja šv. Petro,
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pirmojo popiežiaus žodžiai: 
«Neduota žmonėms kito var
do po dangumi, kaip Kristaus, 
per kurį mes turėtume būti 
išgelbėti». Kas mūsų laikų 
žmonijojo yra gera, teisinga 
ir žmoniška, yra vaisius kri
kščioniškųjų principų-artimo 
meilės, broliškumo, teisingu
mo, laisvės

Jeigu prieš 20 amžių Kris 
tus nebūtu pasėjęs naujos vi 
suomenės sėklą, tai greičiau 
šia paprastas darbininkas te
bebūtų šiandien pagonies vėr 
go žeminančioje padėtyje

Jeigu dar daug negerovių, 
tai negalima mesti kaltės ant 
krikščionybės, bet ant netikrų 
krikščionių. Jie nei seka Kris 
taus mokslu nei praktikuoja 
krikščionybės įsakymus. Jie 
tik iš vardo krikščionys.

Ir daugel kitų krikščionių 
nesistengia pažinti ir įgyven 
dinti Kristaus socialinį moks 
lą. Gaila, kad daugumai jis 
yra kaip muziejuje sėklos po 
stiklu, kurios negali sudygti 
ir nešti vaisių. Sociališkai pa 
žangios katalikų grupės ir jų 
socialinė veikla atsimuša į 
tokių katalikų ne-upratimą ir 
priešinimąsi. Jie neatsiliepia ir 
į nuolatinius šauksmus popie 
žiu, kurie yra Kritaus vieti
ninkai žemėje

O tačiau - kaip rašo Šv. Tė 
vas Pijus XII italų darbinin
kams - socialinė Bažnyčios 
doktrina yra talentas, kurį 
Viešpats dabar patikėjo vi- 
visiems katalikams, dvasiš
kiams ir pasauliečiams. Nie
kas negali jo įkasti į žemę, 
nenusilpnydamas bausmės. į- 
vykdytos Evangelijos palygi
nimo «blogam ir tinginiui tar 
nui» Kai eina arši žūtbūtinė 
kova tarp netinkamos darbda 
vių kapitalistinės santvarkos 
ir darbininkų remiamos kapi
talistinės sistemos, tai nei vie 
nas katalikas negali likti abe 
jingas. Savo vietoje jis turi 
stoti už įgyvendinimą naujos 
krikščioniškai socialinės san
tvarkos.

I. Reikia Naujos Santvarkos

Visi jaučiame, kad dabartį 
niame ūkiškai socialiniame vi 
suomenės gyvenime yra daug 
kas negera. Girdime ir patys 
pergyvename skriaudas, iš
naudojimus ir kitas dažnas 
neteisybes daromas darbinin 
kams. Dažnai skundžiamės 
dėl per aukštų kainų, kurias 
lupa pramoninkai ir prekybi
ninkai iš savo pirkėjų. Pa
prastai jokie valdžios parėdy 
m ai ir įstatymai yra nepajė
gūs apvaldyti jų gobšų pelno 
siekimą. Jie vis randa išeitį 
apeiti juos...

Kapitalizmo klaidos

Be abejo, mūsų dienomis 
valdžios įtaka ir stiprūs sindi 
katais organizuotų darbinin
kų spaudimas yra sušvelninę 
kiek padėtį Tačiau kapitalas 
tinėje sistemoje atsiranda vis 
naujos ir naujos negerovės. 
Tai rodo, kad kapitalistinė 
santvarka yra klaidinga pa
čiuose savo pagrinduose.

Būržuaziškai kapitalistinė 
santvarka yra padas libera- 
listinės dvasios Ji re
miasi individualizmu ir utili
tarizmu arba savo naudos, 
pelno ieškojimu. Jai vadovau 
ja pasiturinčių mokytų mies
tiečių sluogsnis arba buržua
zinė klasė, kapitalo žmonės

Liberalizmas — nuo lotynų 
žodžio «libertas - laisvė» sto
ja už paskiro žmogaus arba 
individo neribotą laisvę. Rei 
kalauja jis tokios laisvės" in
dividui ir ūkiškame gyvenime. 
Giriasi sulaužęs dar viduram 
žiais korporacijų uždėtus ga 
mybai pančius ir atidaręs ga

(pabaiga 4 pusi.)
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minto jams, pramo n i ninkama 
vartus j ūkinę laisvę, į niekie 
no nevaržomą ūkinę konku 
renciją. Tai labai pagerino 
produkciją ir milžiniškai pa
daugino gaminių skaičių, o 
tuo pačiu būk ir bendrąją 
gerovę.

Mes neginčijame smarkaus 
gamybos išaugimo kapitaliz
mo laikais. Tačiau gaminių 
produkcija yra tik pirmas žin 
gsnis, pirmas etapas ūkiška
jame gyvenime. Liberalizmas 
daro pirmą didelę klaidą, ne 
sirūpindamas antruoju ir tre
čiuoju žingsniu - padalinimu 
ir suvartojimu pagamintųjų 
gėrybių. Kas jas teisingai pa 
dalins tarp visų prisidėjusiu 
vienokiu ar kitokiu būdu prie 
jų pagaminimo? Kas turės tei 
sę jomis naudotis?!

Liberalai tikėjo o kapitalis 
tai ir net po šimtmečio skau 
džios patirties mano: gėrybių 
padalinimą savaime atlieka 
taip pat laisva konkurencija, 
jei tik nekliudo valdžia savo 
įsikišimais ar susiorg mizavę 
žmonės, Laisvė pramoninin
kui darbdaviui kiek tik gali
ma didinti savo įplaukas pel 
ną Laisvė darbininkui kiek 
galima didinti kainą savo dar 
bo. Iš tų dviejų laisvai besi 
rungiančių jėgų, savaime ky 
la ūkinė pusiausvyra tinka
mas už pagamintuosius pro
duktus gaunamųjų pinigų pas 
kirstymas, o per tai ir visų 
ūkiškų gėrybių teisingas pa
dalinimas Tai įgalina padorų 
ir pasiturintį gyve n imą abiem 
pusėm'

Nesuvokė liberalai ir dar 
dabar nenori matyti kapitalis 
tai jog tos ūkinės rungtynės 
vykdomos tarp nelygių jėgų. 
Darbininkas, neturėdamas ki 
tos ūkinės jėgos kaip tik dvi 
savo rankas, yra daug silp 
nesnis partneris už savo darb 
bavį pramonininką, turintį ma 
šinas. kapitalą ir galintį ilgai 
laukti Todėl darbininkas yra 
iš anksto paskirtas būti nu
galėtam

Jungas kaip vergų.

Perdaug buvo laukiama iš 
nekontroliuojamos laisvės 
skatinamos taip pat nepažabo 
tų pelno ir garbės troškimo 
aistrų. Darbininkas tikrenybė 
je tapo beginklė stipresniojo 
auka: pasidarė išnaudojančio 
kapitalisto kerpama avis. Pa 
naikinus senąsias amatų kor 
poracijas ir jų vietoje neda
vus kitų organizacijų, darbi
ninkas liko vienišas bejėgis. 
Garsioji laisvė pasirinkti dar 
bą. amatą ir darbo vietą tam 
pa suvesta į laisvę pasirinkti 
kitą darbdavį, gal panašų iš
naudotoją arba ... mirtį iš 
bado.

Tai aiškiai prieš viso pašau 
lio akis paklojo 1891 metais 
popiežius Leonas XIII savo 
garsiojoje darbininkų klausi 
mu enciklikoje «Rerum No 
varum»:

— Palengva darbininkai, 
vieniši ir neginami dėl susida 
riusių aplinkybių, tapo atiduo 
ti savo ponų nežmoniškumui 
ir jų nepažabotam apetitui. 
Blogį atėjo dar padidinti riju 
nės palūkanos, kurias, nors 
nekartą pasmerktas Bažny
čios, vistiek po naujomis for 
momis ima šykštūs žmonės. 
Prisidėjo dar, kad užsakomų 
darbų sutartys ir visų gami
nių prekyba yra nedaugelio 
rankose. Tokiu būdu sauja 
galingų turtingųjų žmonių už 
dėjo ant nesuskaitomos pro
letarų minios pečių jungą, 
kuris mažai kuo skiriasi nuo 
vergų

Taip darbininkai tapo nūs 
tumti į vargingą gyvenimą, 
nelygybę, menką vertinimą. 
Susipratę darbininkai skau

džiai pergyvena tokią savo 
vispusiškai blogesnę padėtį 
už kitų žmonių, nors jie ne
mažiau ir sunkiau dirba Taip 
liberališkai kapitalistinė san
tvarka iššaukė žinomą
jį darbininkų klausimą: 
kaip pakelti darbininkų kla
sės žemesnį pragyvenimo ly
gį į kitų visuomenės sluogs- 
nių aukštumą?

Tą klaidą buržuazinis kapi
talizmas ir toliau vis daro. 
Jis yra nepajėgus jos atitai
syti Užtat darbininkai, bent 
kiek susibūrę, pradėjo gintis 
ir kovoti už savo teises Taip 
ir verda dabar tarp darbda
vių kapitalistų ir darbininkų 
arši klasių kova. Ji 
pridaro tiek žalos visai visuo 
merei ir graso vsa žmoni
jai baisiąja komunizmo dik
tatūra.

Ne! - neužtenka laisvės, ne
užtenka politinės demokrati
jos - dalyvauti darbininkui ly 
giai su kitais valdžios rinki
muose. reikia dar teisingu 
mo Reikia teisingumo dva
sios vykdymo visose gyveni 
mo srityse Su darbininkais 
reikia visur žmoniškai elgtis. 
Nauja krikščioniškai sočia i 
nė santvarka todėl stato sa
lia laisvės teisingumą ir mei
lę, kaip pagrindinius pilio
rius. Bet apie tai kitą kartą.

P. Daugintis S J.

Marija Aukštaitė
MOTULĖ RYMO

O liūdi motulė.
Stovi nusiminus.
Pilką ražantėlį 
Pirštais apkabinus.

Žiūri į ją rožės, 
Žiūri razatėlės.
Kai į žemę byra 
Gausios ašarėlės.

Išlydėjo sūnų
Jau keli meteliai — 
Blunka prarymoti 
Darželio varteliai-

Bet sūnus negrįžta, 
Nei laiškų nerašo, 
Nors jinai Dievulį 
Kasdienėlė prašo.

Užmigo jau žemė, 
Ir viskas nurimo, 
Tik sena motulė 
Prie vartelių rymo.

— Jei norite maloniai pra 
leisti laiką, sutikti daug pažįs 
tarnų skaniai; pasivaišinti ir 
pasilinksminti, tai atvykite į 
«Mūsų Lietuvos» vakarą.

<MUSŲ LIETUVOS» vakare birželio 6 d. dalyvauja:

Jorus Bagdžius - režisuoja

Stasė Ambrozev čiutė vaidi
na našlės rolę

Irenė Klišy ê ■ Onos ro.ę
Jonas Baranauskas - Jono 

rolę

AR LIETUVA YRA TIKRAI MÜSU
— Taip paklausiau savo 

kaimyno. Jis didžiai nustebęs 
tokio absurdiško klausimo 
man atsakė: «Žinoma mūsų. 
Ir kaip čia tamstele suabėjo 
jai»

O aš lyg kipšiuko kursto 
ma ir vėl klausiu: - O ar re
mi lietuvišką spaudą?

Čia kaimynas pasitempė, 
pastatė išdidžiai krutinę, ir 
raudonu kumščiu mušdama
sis krūtinėn pasakė: — O ką 
manai, tamstele, kad aš jau 
toks žioplys ir nemoku skai 
tyti?

— O ne, visai nem«nau. — 
atsiprašynėdamasakau. - bet 
gal taip jau nesidomi išviso 
spauda, tenkinies televizija, 
radijo .

— Kaip čia pasakius, jau 
atvėsdamas tarė kaimynas — 
tiesa turiu namie televiziją, 
tai ir sužinau kės pasaulyje 
dedasi

— A. tai tur but ten ir apie
Lietuvą duoda žinių ir lietu
viškos gražuolės padainuoja?
— apsimetusi durnele klausiu.

— Hm, hm., kaip čia paša 
kius? Apie Lietuvą tai nela
bai užsimena, o padainuoja 
kokį sykį į metus, o ir pašo
ka kartais dešimt minučių...

— Tai ir viskas? — labai 
nustebusi žiūriu į kaimyną - 
Na. bet, kaimynėli, tur būt iš 
rašai lietuvišką spaudą iš A- 
merikos, jei televizijoj apie 
Lietuvą nieko nepasako?

— Tamsta juokies Iš Ame 
rikos spaudą?.. He, he. he... 
o iš kur aš galiu mokėti dole 
riais? Ar nežinai, kad doleris 
150 kruzeirų kainuoja?

— Kaip gi. kaip gi, žinau,
— skubu atsakyti, — tai bea 
bėjo skaitai «Mūsų Lietuvą»? 
Juk ten daug įdomių žinių ir 
iš plataus pasaulio, ir iš pa
čios Lietuvos randame. Arne 
tai p?

Čia mano kaimynas kažkaip 
nerangiai pasimaivė. burbte
lėdamas: — Tai, kad ne pri
sirengiu nusipirkti Žiūrėk, tai 
smulkių nepasiėmiau, tai vėl 
Šimkus visus išpardavęs...

— Tai reiškia tamstele ne
retai lic uviškos spaudos Tai 
kaip, čia dabar Lietuva mūsų? 
Juk viskas kas yra mūsų ar 
tai namai ar vaikai, ar pati 
mes viskuo rūpinamės, globo 
jame Mes paliekam nuošaly 
kas ne mūsų, svetima. O pa 
gal tamstą išeina kad Lietu 
va yra mums svetima. Ar ne 
taip?

- Ką čia išgalvojai?! Ar 
aš taip sakiau? — nejuokais 
supyko kaimynas
- Na. tai įrodyk, kad ne

tiesą sakau, kaimynėli. — sa
kau žiūrėdama kaimynui į a 
kis. - sakyk ar remi lietuvis 
ką spaudą, radio, mokyklą, 
parengimus?

- Tai kad matai, vis su tuo 
laiku t eišeina -- jau aisipra 
Šančiai teisinasi kaimynas 
krapštydamas sau už ausies.

-<>♦- o*--«►- -»» <» ••

I
VM TAl MES MYLIME TK ŽEMU,
KUR VASAROM DARŽELIAI žydi, 
KUR ŽALIOS PUŠYS DANGŲ REMIA 
O SUNKU DARBA DAINOS LYDI.

— Tam gi reikia tiek ne
daug laiko, sakau jam, — va, 
vietoj bare dvi valandas po 
darbo prastovėti, nueitum į lie 
tuvišką pobūvį. Atsisakyk į 
metus dviejų bonkų Gin Siga, 
ir už tuos pinigus turėsi savo 
pastogėj lietuvišką laikraštį. 
Broliai lietuviai tau ačiū už 
tai pasakys. Ar ne taip? Tada 
ir galėsi pasakyti, Lietuva 
yra mūsų nes aš remiu «Mū
sų Lietuvą» Kaimynas pa
kraipė galvą šiaip, pakraipė 
taip, patempė už ūso, atsi
krankštė. apsidairė, pagaliau 
nušvito, plačiai vaikiškai nu
sišypsojo: — Teisybę sakai, 
kaimynėle, ir kaip čia aš 
ankščiau pats apie tai nepa
galvojau .. .

Jis ištraukė piniginę.
Žinai kaimynėle, duosiu 

pinigų užprenumeruok man 
tą laikrašti, tą «Mūsų Lietuvą*.

— Gerai, bet mes stovime 
šventoriuj, o klebonija čia 
pat. ten ir priimamos prenu
meratos. Nueik ir pats apsi
mokėk Pačiam už tai gražiai 
ačiū pasakys. O iš manęs gal 
pakvietimą į lietuvišką vaka 
rą nupirksi? Bus vaidinama 
«Paslaptingoji svočia» gimna
zijos salėje, birželio 6 d 20 
valandą vakaro. Tai negirdė 
tai neregėtai linksma komedi 
ja. Pasižiūrėsi, bufete pasi
vaišinsi ir kojas šokdamas 
pramiklinsi. o tuo pačiu ir 
mūsų laikraštį paremsi.

— Ką sakai, paslaptingoji 
svočia?... Ir pasivaišinti

ir pašokti bus gali
ma? Duok čia pakvietimus ir 
man, ir žmonai, ir dukrai, ir 
jos namoradui. Būtinai eisiu 
tos «svočios* pasižiūrėti. Dar 
ir kaimynus paraginsiu.

— Tai bravo kaimynas! — 
sušukau beveik ant visos Ze 
linos - bravo! Dabar tikrai 
gali didžiuotis kad Lietuva yra 
mūsų, o aš patį kitiems pavyz 
džiu rodysiu.

Padaviau pakvietimus, ga
vau pinigus, gi atsisveikinda 
mas kaimynas susijaudinęs 
nuimdamas skrybėlę net ran 
kon man paptelėjo: — Tai 
ačiū1 kaimynėle, kad nepasidi 
džiav.si pakalbinti. Lietuva ti
krai yra mūsų !

— Lietuvi, laikraštį ne tik 
skaityk, bet ir paremk įsigy
damas pakvietimą į «Mūsų 
Lietuvos» vakarą Paskatink, 
ir savo draugą pakvietimą 
įsigyti.
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Skaitykite «Músu Lietuva»
TAUTIEČIAI!

. Skaitykite ir platinkite vienintelį Pietų Amerikoje 
, populiarų lietuvių kultūros žurnalą «GINTARĄ» kuris išei 
na kiekvieno mėnesio pradžioje.

«Gintare» rasite daug įdomių straipsnių, apysakų, 
eilėraščių ir žinučių. «Gintaro» kaina metams tik Cr.S 200,00.

Pinigus siųsti: «Gintaras» Caixa Postai 7988, S. Paulo.

Dr. AYRTON LORENA
- Dr. VICTOR AUSENKA 

Advocacia
atlieka visus teisinio pobūdžio darbus, kaip įvairių 

bylų vedimas, inventarijų sudarymas, deskius. doku
mentų atitaisymas, nuomininkų išmetimas ir kiti darbai.

^Raštinė:
R Senador Feijó, 131 - 10.° and conj. 101 - Tel. 35 0062

LIETUVIŠKŲ PAMALDŲ KA
LENDORIUS

Pirmą mėnesio sekmadienį:
Bom Retire, Šv. Eduardo 

baž. 10 vai., Casa Verde, N. 
s. das Dores baž 17,15 vai.

Antrą:
Parque das Nações 10 vai.

São Gonçalo baž. 17 vai.
Trečią:
Agua Rasa 8 vai., Lapa 16 

vai.

GEROS ŽINIOS
JAU GALITE PADĖTI SAVO ARTIMIESIEMS' 

LIETUVOJE IR SIBIRE

★ Skubiai išsiunčiame aprangą, maistą, medžiagas, me 
gztinius, vilną, odą batams ir vaistus.

★ Turime visų medžiagų pavyzdžius!
★ Laike 6-8 savaičių siuntiniai pasiekia. Lietuvą. Oro 

paštu 2-3 savaitės.
★ Siuntėjas gaus gavėjo parašu patvirtintą pakvitavimą.
★ Visi persiuntimo mokesčiai ir muitas apmokami čia. 

Gavėjas nieko neturi mokėti.
★ Siuntiniai pilnai apdrausti - žuvus grąžiname pinigus 

arba pasiunčiame naują.
Kreipkitės pas:

Jonas Valavičius, R. Pe. Bened. de Camargo, 698. Penha 
AI. Bogaslauskas, R. Uranium, 240 - Brooklyn Paulista 
Rašykite: Caixa postal 403 — São Paulo.

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ

PRANAS & CIA. LTDâ

“TĖVYNES GARSAI»
LIETUVIŠKOS MUZIKOS VALANDA.

RADIO®COMETA — Z.Y.R. 217, Vidutinėmis bangomis 
1.130 kels. Mikrobangomis (frequência modulada) 1071 mg.

S E K M A D I E N I A I S

1. LIETUVIŠKA MUZIKA PLOKŠTELĖMIS 
nuo 13.00 iki 14,00.
2. PAGEIDAVIMŲ KONCERTAS 
nuo 14,00 iki 14,15. .
3. LIETUVA ir LIETUVIAI:
«Mūsų Popiečiai — nuo 14,15 iki 14,25,
Priimame komercinius skelbimus ir pasveikini

mus su plokštelėmis!
Galima gauti naujų lietuviškų plokštelių!

Vadovauja «TĖVYNĖS GARSAI» Kolektyvas.
Adresas: Caixa Postai 403, S. Paulo, BRAZIL.

•HfflHnmnH bb®as "r B
g Casa ^prinâys & €ia. g i : ' ’ M

Dabar parduodame: Siuvamas «Singer» mašinas, |gį
M paskutinio modelio televizijos aparatus «Invictus», 
H geriausios rūšies (Alta fidelidade) radijo aparatus. || 

W Gazo pečius, geriausios rūšies už pinigus ir ilgam gjį
Ui išsimokėjimui, geležies reikmenų, dažus - elektri- 
|gs
g nius įtaisymus ir įvairių daiktų dovanoms ir t. t.
S PRAÇA SÃO JOSE DOS CAM PCS, 1 - V. ZELINA 

SÃO PAULO - Telefone 63 5915
Ponto Final do Ônibus V. Zelina n 93

3 Pastaba: Taisome radijo aparatus, ®
Ü Darbas garantuotas.
S
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1 ESCRITÓRIO CONTÁBIL «V. ZELINA» I 
J IRMÃOS BAUŽYS I

RegUtrado n® Ci RJ Cl *ob o n.® 551 " 3

| Pça. S. José Campos, 8 S/ 2 - V. Zelina - S. Paulo | 
g Telefone 63-6OO5 «
t- --------------------------------------------———
f Aberturas de firmas 
ê Encerramentos de firmas 
| Transferencias de firmas 
g Contrat. na Junta Comercial 
e Dis^at. na Junta Comercial 
| Escritas Fiscais 
1 Escritas Comerciais 
«8 
I HORÁRIO das
S \
Itrtl II« >1» UH W « V W BS« W wv lyt ig w w t|)l vww «FUP tW UP UH UH © «U U» «S «« Cl Iffl W «II UB ft (IV i|ji =

Contratos de locação 
Cartas de Fiança 
Requerimentos 
Balanços
Alvarás diversos
Seguros de Fogo e 
Seguros de acidentes

8 às 19 horas.

Madeiras em geral

SÉDE: Rua México, 98 - 9.o - sala 904 — Bone: 52-0229 
‘Endereço Telegráfico: «CABIUNA»

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

Nanque - Estado de Minas Gerais^

Ketvirtą:
Utinga 19 30 vai.,
Paskutinį:
Vila Anastácio 8,30 vai.,

KAS NIEKO NEDIRBA, VAL 
GO KITŲ UŽDIRBTĄ DUONĄ 
KAS LAIKRAŠTĮ SKAITO IR 
NEAPSIMOKA PRENUMERA
TOS, TAIP PAT NAUDOJASI 
KITŲ VAISIAIS.

mn«QMH
— Jei Jūsų namams reikia 

kokio, nors akmens ar marmu 
ro išdirbinio kreipkitės pas 
savo tautiečius MARMORARIA 
IR. MACKEVIČIUS LTD A. R. 
Salesopolis, 146. (Travessa da 
Av. Rudge, 1020), Tel. 81-0460.

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

bbbmsbb n ran >■« naxiiaau »<• « ■* ««.*•» «uri o ana b so rsnaBriait* u BBaBj«aaa s aBaBBaaBaaBaBaBBBaaBaaBBaBaaBBBaBaaBa> ■ esą ana ■■■■<*< • «_

VIENINTELIAI ATSTOVAI GARSIOJO VANDENS L I N D O T A 

IIS2MÃ©/ CAKKIf RI ™
Lindoya vanduo yrr ^^ai 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 Postal 3967 SÃO PAULO

Didel’s pasirinkimas medžiagų ir skoningas 

pasiuvimas, LAURO SANDRON vyriškų rūbų

fHJVYKLOJE LAURC
Rua do Orfanato, 686

Vila Prudente

Fone 63-5294

São Paulo

Medžiaga parduodama ir išsimokę jimui

Ateikite ir įsitikinkite medžiagos ir darbo kokybe ir kaina
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AV. ZELINA, 515 — CAiXA POSTAL, 371 — SÃO PAUL©

Neužmirškit ir kitiems priminkit, 
kad 6 Birželio **Musu Lietuvos** 

Vakaras H!

Susirinkimas Amerikos lietuvių 
sportininkų priėmimo reikalu.

Birželio m. 3 d. 20 vai., atei 
nantį trečiadienį, Vila Žolino
je, Liet. Bendruomenės inicia 
tyva, šaukiamas organizacijų 
pirmininkų ar jų atstovų, spau 
dos, radijo, mokyklų, komite 
tų ar kokių nors kitų organi 
zuotų vienetų atstovų susirin 
kimas pasitarti Amerikos lie 
tuvių sportininkų Sutikimo 
bei priėmimo reikalu Atrodo, 
kad šiam reikalui bus reika
linga suorganizuoti komisija 
Atskirų kvietimų niekam ne
bus siunčiama. Todėl organi 
zacijų valdybos ir kiti orga
nizuoti vienetai prašomi savo 
atstovus prisiųsti, kad pas
kui nereiktų be pagrindo skųs 
tis, kad nebuvo išrinkti komi 
sijon ar kur kitur Žinant paš 
to atsilikimą laiškų įteikime, 
nėra jokios galimybės laiškais 
kviesti.

Amerikos lietuviu krepšinio 
rinktinė, sulig nusistatytu ke 
lionės tvarkraščiu į São Pau 
lo. iš Montevideo atskris 29 
liepos

Amerikos Lietuviai sporti
ninkai platesniu mastu prade 
da bendradarbiavimą tarp 
įvairuose kraštuose gyvenau 
čių lietuvių Pirmam bandy
mui pavykus bendradarbiavi 
mas nebus nutrauktas. Ar eri 
nebūtų įdomu, kad po Pietų 
Ameriką pavažinėtų su kon
certais lietuviai dainininkai, 
menininkai su meno parodo 
mis. žymesni kultūrininkai su 
pranešimais - paskaitomis? Iš 
Tėvynės, per geležinę uždan 
gą negali prasiskverbti 

sportininkai, menininkai, 
mokslininkai, visuomeninkai. 
Todėl tarp įvairių kolonijų 
privalome dalintis tu pimomis 
meno, sporto, kultūrininkų pa 
jėgomis. Todėl ir šitas šaukia 
mas 3 d. birželio pasitarimas 
yra svarbus. Parodykime lie 
tuviškiems reikalams reikalin 
go dėmesio ir jautrumo.

— Camilopolio klebonas kun 
Jonas Kardauskas birželio 
mėn. 10 d. išskrenda Šiaurės 
Amerikon trejetai mėnesių 
atostogų. Amerikoje gyvena 
brolis kunigas Antanas Kar
dauskas ir sesuo Kamantaus 
kienė. Gero poilsio ir laimin
go sugrįžimo!

— Seselė M. Beatrice, po 
šėšerių metų įtempto, bet sek 
mihgo darbo, beveik visą lai 
ką Vila Zelinoje, gimnazijoje, 
birželio mėn 2 d. išskrenda 
Š. Amerikon trumpom atosto
gom ir savo giminių aplanky
ti. Iš Congonhas išskris 17:00 
vai.

Laimingai nuskristi, pasisve 
čiuoti ir sugrįžti.

TIK LAUKINIS LAIKRAŠČIŲ 
NESKAITO.

Klausykis São Paulo Lietuvių Kultūrinės 
Radio Programos

Iš Radio Nove de Julho, kiekvieną sekmadienį nuo 
18,00 ligi 18:30 vai.,, banga 549 klc.

Lietuviškas žodis radio bangomis tol bus girdimas, kol 
jį rems susipratę lietuviai.

Radijui paramą galima įteikti finansinės komisijos, ,na
riams asmeniškai arba siunčiant per paštą finansų ko 
misijos iždininko p. Petro Šimonio, ar kun P. Ragažins- 

ko vardu šiuo adresu: caixa postai 4118, São Paulo.

Elena Rinkevičiūtė

Išvyksta Amerikon.
Elena Rinkevičiūtė birželio 

mėn. 3 d. išskrenda
savo tetos Juš

kienės kviečiama, Šiaurės A- 
merikon, į New Yorką. ilges 
niam apsigyvenimui Šu jos 
išvykimu Liet. Kat. Bendruo
menės choras netenka pavyz 
dingos choristės, geros artis
tės susipratusios lietuvaitės 
kuri nors tropikuose gimusi 
ir augusi švariai lietuviškai 
kalba, skaito ir rašo Be cho
ro, dar dalyvauja ir Filhas de 
Maria organizacijoje Keletą 
metų buvo valdybos narė ir 
vienerius pirmininkė. Taip pat 
yra b. K Bendruomenės cho 
ro valdybos narė

Iš 'ão Paulo išskrenda 3 d. 
birželio 8 vai. ryto lėktuvu 
Cruzeiro do Sul į Rio. O iš 
ten 14 vai sprausminiu lėktų 
vu į New Yorką. Trecios die
nos birželio vidunaktį lėktu
vas nusileis Longlsland aero 
drome didžiajame New Yor
ke Laimingos kelionės!

«MUSŲ LIETUVOS» PRENU
MERATĄ APSIMOKĖJO

VYTAUTAS PETRONIS gar
bės prenumeratą 1.000 cr, ir 
už praeitą laiką 1.000 cr . Rė 
mėjo prenumeratą kan. Zeno 
yas Ignatavičius 500 cr., Jo
nas Abraitis 503 cr., Julius 
Guiga 500 cr. Min. Meieris 
503 cr., Stasys Saunoris 5C© 
cr Dubauskas 300 cr. P. Šu
kys 300 cr, Vilius Kizelis 300 
cr. ir auka 100 cr Saurusai 
tis 300 cr . J Balčiūnas 300 
cr., St. Dutkus 50 cr , tuo pa 
dildydamas ankščiau sumokė 
tą sumą Visiems už paramą 
laikraščiui nuoširdžiai dėko
jame

SIDABRINIS KAN. IGNATAVI
ČIAUS JUBILIEJUS

24 dieną gegužės nedidelėje 
Rio de Janeiro lietuvių kolo 
nijoje kan Zenonas Ignatavi 
čius atšventė 25 metų kuni 
gystės sukaktį Sukaktuvinę 
šv. Mišių auką Jubiliatas au 
kojo šv. Genovaitės bažnyčio 

je, dalyvaujant gražiam būre 
liui lietuvių Iškilmių pamoks 
lą pasakė Rio de Janeiro lie 
tuvių kapelionas kun. J. Jani 
lionis. vakare lenkų salėje 
prie gražiai parengtų stalų 
įvyko Jubiliato pagerbtuvės 
Programa buvo pradėta meni 
ne dalimi Moterų duetas gra 
žiai padainavo keletą daine
lių, jaunimas pašoko «Kepuri 
nė» ir gražiai stilizuotą «No 
riu miego», antrąją progra
mos dalį išpildė p. M Kindu 
rienės vadovaujamas «Milžinų 
Kvartetas» iš São Paulo. Jau 
nuosiu daininkus rijiečiai prie 
mė labai šiltai. Po to sekė vi 
eilė sveikinimų, galiausiai 
kalbėjo pats Solenizatas Sve 
čių tarpe buvo ministeris, F. 
Mejeris, Rio de Janeiro Kuni 
gų Seminarijos Rektorius, kun. 
Janilionis ir didelė dauguma 
Rio de Janeiro lietuvių kolo 
n i jos veikėjų ir pasižymėjusių 
asmenų.

Kanauninkui pagerbimą 
organizavo Lietuvių Katalikių 
Moterų Draugija. Į iškilmes 
be jau minėtų «milžinų* ir jų 
mokytojos dar buvo nuvykę 
kun. J Šeškevičius ir J Vaikš 
norą. Birželio 7 dieną kanau 
ninkas švęs savo Jubiliejų 
brazilų tarpe kuriems jis taip 
pat kunigiškai tarnavo. Su vi 
sa Rio d e Janeiro lietuvių ko 
lonija džiaugiamės gražiu ju
biliejumi, sveikiname Jubilia
tą, prašome jam gausios Vieš 
paties palaimos ir ilgiausių 
metų, bet kartu ir liūdime, 
kad netrukus žada išvykkti. 
Rio de Janeiro kolonija ne 
teks vieno iš pačių didžiau
sių lietuviško veikimo šulų.

— Henrikas Pupelis, indus- 
trialų Alfonso ir Elenos Pupe 
lių sūnus, studijų tikslu, bir
želio. m. 1 d . laivu iš Santos 
uosto, ilgesniam laikui išvyks 
ta Vokietijon Tai būs pirmas 
Brazilijos lietuvis studentas 
Vokietijoje Laimingos kelio
nės ir sėkmės studijose!

— Jonas Nadolskis, prieš 
pora savaičių laiptams pasly 
dus smarkiai susitrenkęs, ilsi 
si ir pamažu stiprėja Santa 
Casa ligoninėje.

—- Į «Mūsų Lietuvos» vaka
rą staliukų galima užsisakyti 
pas Juozą Baužį ir Vito bare.

— Gegužės m, 24 d. Vila 
Beloję staiga mirė Vincas Ju 
kūnas, 59 m. amžiaus. Septin

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

ANTANO PAVILONIO
Manufatura de «Botões Estrela»

Rua Prof. Gustavo P. de Andrade, 116, caixa pos
tal 4118 - Vila Zelina, Tel. (recados): 63-1987, São Paulo.

Čia yra didžiausias pasirinkimas, dideliais ir ma
žesniais kiekiais, įvairiausių rūšių ir spalvų guzikų ir 
lietsargiams dalių.

EJCRITOPIO OONTAE1L 
■'NAf CIMENTO

Irmãos Nascimento
REG. C.«.C. SP. Kiro 1.484

Atlieka firmų atidai y mus, perleidimus, komercines 
ir industrialines apyskaitas, sutvarko dokumen

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

Juridinis Departamentas — Nejudomo turto pardavimas 
A v Zeiina, 831 — Vila Želi na — Tel. 6*3-2787 - S. Paulo

tos dienos mišios egzekvijos 
bus 30 d. gegužės 8 vai. Vila 
Zelinoje.

— Už kunigą A. Ausenką 
Ausenkų šeima yra užprašiu
si šv mišias-egzekvijas 30 d. 
gegužės 7 vai. V. Zelinoje.

— Birželio m. 2 d. 6,15 vai. 
bus mišios už Antaną Kindurį.

Laisvės Pavergtiesiems reika
lauja São Paulo deputatai

Deputatė Conceição da Cos 
ta Neves São Paulo parlamen 
te perskaitė pasiųstos Rusi
jos ministers ui pirmininkui 
Kruščevui rezoliucijos nuora 
šą, pasirašytą didelės dalies 
deputatų.

Deputatai atstovaudami São 
Paulo visuomenę, prašo Kruš 
čevo, kad jis duotų laisvę vi
siems jo valdžioje esantiems 
gyventojams.

Taip pat gilų solidarumo 
jausmą São Paulo deputatai 
išreiškia, lenkų, vengrų, lietu 
vių, latvių, estų bulgarų, če
kų aibanų ukrainų ir kitų 
tautų gyventojams, kurių lais 
vės šauksmas skausmingai 
atsiliepia laisvame pasaulyje. 
Taip pat reikalauja, kad Rusi 
ja liautųsi grasinusi kitų tau 
tų laisvei ir nepriklausomy
bei.

Šita rezoliucija buvo pasiųs 
tą ir Brazilijos atstovui Jung 
tinių J Tautų Organizacijoje, 
prašaht kad ji būt išdalinta 
visiems Jungtinių Tautų Orga 
nizacijos atstovams.

Ženevos konferencija 
pertraukta.

Ženevos konferencijos da
lyviai. keturių didžiųjų užsie 
nio reikalų ministerial šią sa 
vaitę posėdžiavo tik pirma
dienį ir antradienį, trečiadie
niui ir ketvirtadieniui išskri 
dę buvo Vašingtonan į Foster 
Dulles laidotuves.

Slapti konferencijos posėdžiai

Bendru keturių užsienio rei 
kalų ministerių susitarimu ge 
gūžės m. 29 d. prasidės slap 
ti posėdžiai. Šių posėdžių tiks 
las kaip nors išgelbėti Žene
vos konferenciją nuo visiško 
nepasisekimo ir sudaryti gali 
mybes viršūnių- valstybių vadų 
susitikimui

— Nikita Krusčiovas porai 
savaičių išvyko Albanijon pro 
pagandos tikslais. Kaip pa
prastai savo kalbose, Albani 
joje pasakytose, kaltina demo 
kratus už Ženevos konferenci 
jos nepasisekimą, Italiją už 
leidimą savo teritorijoje sta
tyti atominiams ginklams ba 
zes ir 11..

LIETUVIŲ - LENKŲ 
PASITARIMAS

Ryšium su pagyvėjusią tarp 
tautine diplomatine veikla ir 
įvairiomis konferencijomis, ba 
landžio 6 d. Niujorke įvyko 
VLlKo specialios komisijos ir 
lenkų Tautinės Vienybės Ta
rybos atstovų pasitarimas 
abiem tautom rūpimais klau
simais. Šalia kitų reikalų bu 
vo peržvelgta dabartinė tarp 
tautinė padėtis, jos raida, 
kiek ji eventualiai galėtų pa 
liesti abiejų tautų interesus 
ir kokių tektų daryti žygių 
jiems apsaugoti. Buvo taip 
pat nusistatyta visakerįopai 
remti Pavergtųjų Europos Tau 
tų pastangas išplėsti veiklą, 
joje aktyviai reikštis, bendra 
darbiauti ir derinti kur reika 
linga galima ir tikslinga už 
laisvę žygius.

«MŪSŲ LIETUi/Ą» GALIMA 
UŽSISAKYTI

Ir prenumeratą apsimokėti 
pas šiuos asmenis:

Kun. J Šeškevičius V. Želi 
nos klebonijoje,

B. Šukevičius (spaustuvėje) 
Av. Zeiina, 515

J. Baužys Rua Manaias, 21,
P.P. Remenčius, Praça Car 

los Gomes, 180 (prie Av. Li
berdade),

J. Karpavičius, Av. S. João 
233 (prieš centralinį paštą),

Juozas Matelionis, Rua la- 
tai, 26. Casa Verde,

Tėvą P. Daugintį Pr^e S. 
Gonęalo bažnyčios, Pr. João 
Mendes.

K. Meškauską, Lapa, Rua 
Williams Speers; 700, arba 
Mašinraščio kursuose,

P.P, Čiuvinskus, Rua Ilian- 
za 822, V. Prudente,

VI. Pupienį, Rua Oratorio 
1257, Mooca,

B. Tubelį ir Kučinską, Moi 
nho Velho.

St. Jurevičių ir Stočkų Par 
que das Nações.

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ IR 
RUSIJĄ

Medžiagos žieminiams ir va 
Bariniams rūbams (yra pavya 
džiai). Vaistai, maistas, skab 
biniai, avalynė, megstiniai,k© 
jinės, pirštinės, skaros, siūlai 
ir daug kitų prekių.

Siuntinių pristatymas garas 
tuotas.

Gavėjas nemoka nieko.
Pageidaujant — siunčiama 

oro paštu.
Kreiptis: Magdalena Vink&- 

naitienė - rua Barão do Pi 
raf, 65, Vila Zeiina.

Laiškams - caixa postal 371;. 
São Paulo. i

SIUVĖJAS

POVILAS AMBRO&EVIČIU3 
Rua Inhagapi, 9 - V. Zeiina 
(prasideda iš Ar. Zetina, S9U
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