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15 Metu Nuo Lietuvos Antrosios
Sovietu Okupacijos
Lietuva yra jau ilgesnius svetimos valdžios
laikotarpius gyva pergyvenusi, pergyvens ir šitą.
(E) Tuo metu, kai tarptau
tinėse konferencijose (pvz,
dabar Ženevoje) Pabaltijo
kraštų klausimas apeinamas
tylomis, Lietuvos žmonės ir
viso pasaulio lietuviai su
skausmu širdyje prisimena
1944 metų gegužės birželioliepos mėnesius, kada sovie
tinė kariuomenė antrukart ar
tinosi Lietuvos sienai, ją per
žengė ir tuo pradėjo antrosios
bolševikinės okupacijos laiko
tarp Į.
Tai antrai okupacijai šie
met, šiais mėnesiais, sueina
15 metų ir nė šiandien?;dar
jos galo nematy’i
Nuo siaubingų masinių trė
mimų 1941 m birželio mėn.
šiemet sueina nei jau 18 me
tų. Tų ir sekančių trėmimų
gyvi likę tautiečiai tik pasta
jais keli us metais po didelių
vargų, galėjo didesniais skai
čiais grįžti iš Sibiro. Bet dar
daug jų ten liko
Ne tik kitų tautų t rpe bet
ir mūsuose būta balsų, ar
verta po tiek laiko pasauliui
tuos trėmimus priminti, seną
si'as žaizdas atnaujinti ? Ne,
ne dėl to t-‘mimai primena
mi, kad būtų paliestos seno
sios žaizdos, bet dėl to, kad
pasaulis žinotų — ir nuolat
būtų primintas
jog lietuvių
tauta niekad nesutiks su sa
vo krašto pa,jungimu Maskvos
valiai
Jokia pasaulio jėga nesuee
bės lietuviams ir kitoms Pa
baltijo tautoms sutrukdyti siek
ti laisvės ir valstybinės nepri

klausomybės atstatymo. Kas
suteikiama atsilikusioms Azi
jos ir Afrikos tautelėms, ne
priklausomybės net niekad ne
turėjusioms, negali būti drau
džiama trims europinės kultu
ros tautoms, kurios visam pa
saul ui yra įrodžiusios, kad
moka savistoviai gyventi
Ir dėlto, patinka kam ar ne
patinka, nenustosime pasau
liui priminti savo skriaudas,
reika audami jas atitaisyti
Kai dėl laiko masto, tai pra
vartų prisiminti kad 1 £40 me
tų birželio mėnesį, prasidėjus
pirmajai sovietų okupacijai,
vargu ar kas nors Lietuvoje
buvo linkęs tikėti, kad toji
okupacija jau už vienų metų
pasibaigs. Ir vis tik pasibai
gė, kad ir naujos, hitlerinės
okupacijos pradžia O 944
metų vasarą vėl retas kasga
Įėjo tikėti kad antroji sovieti
nė okupacija tęsis tiek ilgai,
net 15 metu. Istorijos raidą
sunku iš anksto prama yti. Ir
šiandien yra taip kad gali
apsirikti tie. kurie tikisi oku
pacijos greitos pabaigos — ir
tie. kurie to nesitiki. Svarbu,
kad nesiliautume tikėję, jog
Lietuva bus vėl laisva 15 ar
20 metu okupacija (jei Lietu
vos nelaisvės pradžią skaity
ti nuo pirmųjų sovietinių jgu
lų įkurdinimo Lietuvoje 1939
metais ‘
tautos gyvenime nė
ra kažin koks ilgas laiko tar
pas Lietuva yra jau ilgesnius
svetimos valdžios laikotar
pius gyva pergyvenusi, pergy
vens gyva ir šitą okupaciją.

PÀfÀVLYJE
Ženevos konferencija eina prie galo
Jau penkta savaitė baigia
si kai Ženevoje tariasi ketu
rių didžiųjų užsienio reikalų
ministerial ir nė vienu klau
Simu lig šiol nesusitarė. Visi
įsitikino, kad Ženevoje prie
jokio susitarimo nebus priei
tai Norėtų konferenciją, ypač
Vakarų atstovai, užbaigti Bet
konferencijos užbaigimas yra
daug sunkesnis ir painesnis,
negu jos pradėjimas. Nė vie
na pusė nenori būti nepasise
kimo kaltininkė.
Pradžioje svarstytų klausi
mų apimtis, Europos saugu
mas, Vokietijos suvienijimas,
Berlyno reikalai, labai sušiąu
rėjo: Europos politinius klau
simus. Vokietijos suvienijimą
jau atidėjo į šalį. Pasiliko su
Berlyno klausimu. Pagaliau
ir Berlyno klausimo išspren
dimas praktiškai apleistas, tik
Vakarų diplomatai iš Berly
no klausimo reikalauja vie
no dalyko iš Sovietų Rusijos.
Būtent, kad rusai pripažintų
Vakarams teisę ilgiau pasilik
ti Berlyne su ginkluotomis
pajėgomis. Kitaip sakant, kad
rusai sunktų pratęsti ilges

niam laikui dabartinę padėtį.
Jeigu jie nesutiktų, vakarie
čiai grasina, kad negalės būt
sušaukta viršūnių konferenci
ja. Vakarai norėjo šiuo klau
simu gauti rusų sutikimą ir
paskui skirstytis į namus...
Kremliaus atstovas paprašė
24 vai laiko, beabejo, susiži
nojimui su Kruščevu Atsaky
mas atėjo, bet su priedais, ku
rie vakarams nepriimtini Mas
kva sutinka metams pratęsti
dabartinę Berlyno padėtį, bet
su viena* sąlygą, kad būt su
daryta iš abiejų Vokietijų pati
germani nė komisija, kuri ga
lėtų ruošti kelią Vokietijos
suvienijiriiui.
Su šituo pasiūlymu Vakarai
negali sutikti, nes komisijos
pripažinimas tuo pačiu būtų
Rytų Vokietijos pripažinimas.
Ir vėl painiavos, kurios kelių
dienų laikotarpyje turi vieno
kiu ar kitokiu^būdu'būt išriš
tos. Ateinančioji savaitė turė
tų būti lemiama Ženevos kon
ferencijai.

—
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Komunizmas Pietų, Ame
rikoje
Paskutiniu metu buvo pas
kelbta visa eilė dokumentų
rodančių komunistų pastan
gas Maskvai diriguojant vie
nokiomis ar kitokiomis prie
monėmis, Pietų Amerikoje įsi
galėti. Praėjusią savaitę Bra
zilijos laikraščiai paskelbė ko
munistų pi nūs, sabotažus,
streikus ir t.t. Brazilijoje Ko
munistinei propagandai Bra
zilijai šiais metais yra skirta
300 milijonų kruzeir.ų.
Šią savaitę Rio de Janeiro
politinės ir socialinės polici
jos viršininkas skelbiamų ži
nių tikrumą patvirtino ir at
kreipė visuomenės ir vyriau
sybes dėmesį į komunizmo pa
vojų patardamas išleisti griež
tęsnių įstatymų prieš komu
nistus.
Vieno aukšto diplomato iš
Montevideo pranešimu, komu
nisėų propagandos Pietų Ame
rikoje centras yra Urugva
jaus sostinė Montevideo
Maskva Rusijos pasiuntiny
bei Urugvajuje pasiuntė 25
milijonus dolerių propagan
dos reikalams Pietų Ameriko
je. Šitie pinigai buvo padalin
ti tarp įvairių Pietų Ameri
kos kraštų komunistų nerajnųmams, streikams sabota
žui organizuoti.
Yra tikra, kad komunistai
aktyviai reiškėsi streiku or
ganizavime Argentinoje. Bra
zilijoje, Ekvadore, Paragvajų
je ir kitur.
Argentinos vyriausybė ba
landžio mėnesį paprašė ap
leisti kraštą keturis sateliti
nių. iš anapus geležinės už
dangos, kraštų diplomatus Gi
šiomis dienomis paprašė išva
žiuoti namo Rumunijos įgalio
tą minister) Boris Popov. Jo
rezidencijoje buvo susektas
slaptas radijo siųstuvas, ku
riuo kiekvieną dieną perduo
davo žinias į komunistinius
kraštus Argentinoje kelia
mas klausimas ar nevertėtų
nutraukti diplomatinius santy
kius su Maskva ir jos sateli
tais

— Sicilijos saloje, pietinė
je Italijoje, birže io mėn 7 d.
buvo rinkimai į vietinį parla
mentą (Sicilijos sala turi au
tonomiją). Čia žūtbūtinė kova
buvo vedama tarp krikščio
nių demokratų ir komunistų
partijos. Sicilijoje balsuoti tu
ri teisę arti trijų milijonų rin
kikų. Šitoks balsų skaičius yrą svarbus visam kraštui.
Krikščionys demokratai ir ar
timos jiems partijos daugu
mą balsų gavo.
Sicilijos sala yra svarbus
strateginis punktas Čia yra
Šiaurės Amerikos karo laivų
bazės.
— Vokietijos ministeris pir
minirkas Konrad Adenauer
atsiėmė savo kandidatūrą į
prezidentus ir nutarė pasilik
ti ministėriu pirmininku Šito
kį savo nusistatymą grindžia
šiais argumentais:
1. Ženevos konferencijai ne
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Pavykus, nervų karas dar la
biau įsitemps. Vokietijai ir
bendrai Vakarų fronte stipriau
šia politinė jėga. Foster Dul
les mirus, yra Adenauer
2. Jei susirinktų viršūnių
konferencija, reiktų labai bū
dėti ir tiksliai reaguoti į rmpa
lankius bei neteisingus spren
dimus. Tai geriausiai gali pa
daryti Konrad Adenauer
3 Jo buvimas vyriausybė
je yra reikalingas partijos ir
pačios vyriausybės vienybei
išlaikyti.
4. Pasilikti vyriausybės prY
šakyje yra patarę visa eilė
žymių politikų, kaip pavyz
džiui Amerikos prezidentas»
Prancūzijos prezidentas ir ki
šimo staigiu Adenauer ap
sisprendimu yra ir nepaten
kintų

tis pasirašė raštą, adresuotą
Amerikos Jungtinių Valstybių
Didžiosios Britanijos ir Pran
cūzijos užsienio reikalų ministeriams Raštas buvę įteik
tas konferencijos ryšių biuro
viršininkui, be to, visi keturi
diplomatai ta proga dar kar
tą lankėsi trijų vakarų váls
tybių delegacijose, papildyda
mi memorandume išdėstytas
mintis pareiškimais žodžiu.
Be to, Lietuvos. Lenkijos ir
Vengrijos atstovai paskelbė
atitinkamą pareiškimą, skirtą
viešumai Pareiškimą atspaus
dino dausrHis Šveicarijos ir ki
tų valstybių žymių laikraščių,
Ministeris Lozoraitis pakar
totinai turėjo pasikalbėjimų
su keliais Amerikos ir kitų
kraštų spaudos atstovais.
— Kubos diktatorius Fidel
Ministeris Lozoraitis gegu
Castro vieną savo aukštesnių žės 24 d išvyko atgal į Romą.
karininku pasiuntė Amerikon
Konferencijos darbus toliau
ginklų užpirkti. Pasiųstasis at seka Šveicarijoje nuolat gy
vykęs Amerikos žemėn atsi venąs pasiuntinybės patarė
sakė atgal grįžti ir padarė
pranešimus nepalankius Fidel jas A. Gerutis.
Castro. Anot pranešėjo. Kubo
— Grupė rašytojų buvo nu
je komunizmas įsigali, kurį
vykusi
į Klaipėdos uostą pas
pats Fidel Castro globoja Ku
boję organizuojami specialūs žvejus ir kitus darbininkus,
daliniai į kaimynines valsty būtent rašytojai Matusevičius
bes siųsti ir ten kelti nerimą Dovydaitis Dautartas, Miški
ir esamas vyriausybes nuvers nis ir Pocius Tai, matyt yra
ti ir jų vieton komunistams vykdymas tos programos,"pa
gal kurią rašytojai privalo
palankias pastatyti
«bendrauti su liaudimi».
— Lietuvos diplomat'jos še
— «Šiandien iš Vilniaus į
f s m misteris Stasys Lozorai
Kazachstaną
išvyko dar 38
tis atvyko j Ženevą vakarų merginos", pranešė
didžiųjų valstybių ir Sovietų radijas gegužės 24 d.Vilniaus
vi
Sąjungos užsienių r.eika ų mi sos «pareiškusios norąJos
dirbti
nisterių konferencijos išvaka dirvonaujančių ir plėšininių
rėse gegužės 10 d , kur jį pa žemių
rajonuose». Tai esanti
sitiko pasiuntinybėspatarėjas šiais metais
įau antroji mer
dr A. Gerutis Abu diploma gaičių savanorių
grupė išvyks
tai iš pat pirmų dienų užmez tanti į Ustanaujaus
sritį Ten
gė reikalingus kontaktus ir dirbs sovchozuose Išvykusių
pakartotinai lankėsi mums jų tarpe buvo audėjų mecha
draugingų valstybių delegaci
ir šiaip dirbtuvių dar
jose, išdėstydami Lietuvos lū nikių
bininkių ir specialisčių. O Ka
kesčius ryšium su Ženevos zachstane jos «įsisavinsią»
konferencija.
naujas specialybes: karvių
Ministeris Lozoraitis ir pa* melžėjų kiaulių šėrėjų, dar
tarėjas Gerutis palaikė glau žininkių, sodininkių ir pan.
džius seitus taip pat su neo- Dalis išvykusių - komjaunuo
ficialinėmis delegacijomis ir lės.
atskirais asmenimis, atvyku
siais konferencijos proga į Že
— Santos uostas jau per ma
nevą. Ypač artimai buvo ben žas, nesutalpina laivų. Kas
dradarbiauta su kitų Sovietų dien keliolika laivų, iš įvai
Sąjungos okupuotų valstybių rių pasaulio kraštų stovi juro
atstovais.
je laukdami, kada bus vietos
Kartu su Lenkijos buv. už krantinėje. Santos uostas yra
sienio reikalų ministėriu ir pats didžiausias prekybinis
ambasadorium Londone Roc- uostas Pietų Amerikoje San
zynskiu buv. ambasadorium tos miestas turi daugiau trijų
Paryžiuje Morawskiu ir dele šimtų tūkstančių gyventojų
gacijos Paryžiuje pirmininku Per paskutinius 15 metų dvi
de Áueriu ministeris Lozorai gubai paaugo.

Klausykis São Paulo Lietuvių Kultūrinės
Radio Programos
Ii Radio Nove de Julho, kiekvieną sekmadienį nuo
18,06 ligi 18:30 vai., banga 540 klc.
Lietuviškas žodis radio bangomis tol bus girdimas, kol
c
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. Ragažinsko vardu šiuo adresu: caixa postai 4118, São Paulo.
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įvairios

Žinios is Okupuotos Lietuvos

— Kurie traukiniai eina per
Vilnių. Vilniaus radijas geg.
12 d. pranešė, kurie trauki
niai pagal naująjį tvarkaraštį
(nuo gegužės 26 d ) eina per
Vilnių: Riga Simferapolis, Ri
ga-Gomelis, Leningradas Sta
lingradas, Lenin»radas- Lvo
vas, Maskva - Karaliaučius.
Pro Lietuvos sostinę be to
eis tiesioginiai vagonai Kara
liaučius Soči Karaliaučius Charkovas. Specialūs vagonai
iš Vilniaus eina ir į Kislovods
ką. Ir tarp Vilniaus bei Kau
no kursuoja dabar daugiau
traukinių, kaip žiemos metu

— Palangos kurorte šiemet
pradedama statyti naujos gy
dyklos su mineraliniu vande
niu plaukiojimo baseinu Pro
jektuojama ir poliklinika Atei
tyje Palanga būsianti netik
vasaros kurortas, bet veik iš
tisus metus.

-- Birštono kurorte šiemet
pradėsią statyti šildomą plati
kiojimo baseiną, 1 o lovų sa
natoriją ir kt Įruošiamas van
dentiekis ir kanalizacija

— Kiek Lietuvoje radijo
imtuvų? Vilniaus radijas pra
nešė, kad dabar Lietuvoje esą
167 958 imtuvai ir ;52.386 radi
jo transliavimo taškai, be to
6.539 televizoriai.
— Meninės fotografijos pa
rodą įvyko Vilniuje nuo geg.
11 d. iki birželio 1 d Ją orga
nizavo respublikinė foto sek
cija prie Lietuvos žurnalistų
sąjungos
— Rusnės mokyklai šiemet
suėjo 375 metai Tai viena
seniausių mokyklų visoje Lie
tuvoje.
— Kai kurių Lietuvos mies
tų gyventojų skaičius. Pirmai
siais visasąjunginės gyvento
jų surašymo duomenimis, ku
rie paskelbti geg 10 d Vil
niaus spaudoje ir per radiją,
paduoti ir kai kurių Lietuvos
miestų gyventojų skaičiai. Be
Vilniaus kurio gyventojų skai
eitis žymimas 235 000 (1939 m.
215.000) Kaune š m sausio
15 d buvę 214 000 gyventojų
(1939 m. 152 OoO), Klaipėdoje

89.000 (kiek 1939 metais, nepa
žymėta), Šiauliuose 60.000
(.939 m. 31 000).

(Utopiniai principai).

(pabaiga)
Gal tuo kas netiki? Patai ti
na pasiskaityti prieš pora mė
nėšių besilankiusių kapitalis
tų fabrikantų pranešimą, ku
rie buvo specialiai Chiuščevo
pakviesti apsilankyti Sovietų
Sąjungoj. Tai ne turistų bet,
pabrėžiame, fabrikantų dele
gacija. Tarp kitko. Chruščevas baisiai nori pas save Ru
sijoj išvystyti plastikos indus
triją Taigi delegatai iš J. A.
Valstybių, inžinieriai ir fabri
kantai, nariai amerikoniškos
pix«tikos industrijos draugijos
(Society of the Plastic Indus
try) aplankė eilę fabrikų Ru
sijoj — o rusų panaši delega
cija aplankė J.A.V. Ką paša
kojo rusai inžinieriai apie A
meriką nežinome, bet ką pa
sakojo amerikiečiai, tai buvo
išspausdinta 1958 m: «Prane
šimas apie Amerikos Pl stikos Industrijos Delegacijos
apsilankymą SSS.R.» išleis
tas 1958-VI 2. U S A.
Tarp kitko, amerikiečiai ka
pitalistai, anot komunistų, tie
prakeikti < tu baronai», buvo la
bai nustebinti sunkiais dar
bais, kuriuos turi dirbti «iš
laisvinta» rusų moteris socia

J. Augustaitytė-Vaičiūnienė

TAIKA
Taika žuvims Ramiajam vandenyne,
Taika lavonams po žeme.
Taika nubėgus anglų mylią,
Sustaugia vėju kamine.

— Poetė J. Vaičiūnaitė atsi
sakė išvykti iš Vilniaus. Lie
tuvos komunistų vadovybė kaip jau anksčiau pranešta Taika Solovske ir Sibiro Uranuos...
paskelbė obalsį, kas rašytojai
Visiems, prie karo prirakintiesiems, taika ..
ir kiti intelektualiai krausty
Ir ten, kur nupenėti žvėrys ganos.
tųs iš Vilniaus, Kauno, į kai
mą (kolchozus, sovchozus ir
Uždengus burną laiko kruvina ranka...
pan.) ir ten fiziniai padirbėtų
tarp «liaudies». Partiečių va
Taika imperijoms, tautoms ir karalijoms.
davaujama Lietuvos Rašytojų
Bažnyčių kunigaikščiam ir Liucipieriaus sūnums.
sąjunga ir kitos organizacijos
Dabar jau mes ir mirti nebebijom:
ir institucijos matyt, jau ėmė
Dabar visur vienodas rojus mums.
skirstyti, kur kas turi vykti.
Įsakinėjama jau ir poetams.
Bet, pasirodo, ne visi nori
Visur džiaugsmingai pildo tėvo valią,
būti išsiunčiami iš miesto.
Draugauja vilkas su avinėliu .
Kaip praneša Vilniaus «Tiesa»
Ir kur ant paskutinio žmogaus kaklo virvę neria —
(107 ar.), kai kurie studentai
Taika žygiuoja ir siauriausiu takeliu.
ir diplomantai nenoriai vyks
tą į kaimą. Bet ir Rašytoju są
Enkit pasveikinti visi, išlaisvinti iš visi o!
junga nepajėgia visų (išsiun
Ir
tu mano Tėvynė Lietuva!
timo sąrašuose įrašytų) i kai
Ant tavo žalio apsiausto kraujai ištriško
mą iškrapštyti «Jauna poetė
J. Vaičiūnaitė griežtai atsisa
Nuo pančių, su kiniais nebuvo rišamas šuva.
kiusi išvykti iš Vilniaus», pi a
neša laikraštis. Kokie ir butų
jos motyvai, girdi jie nepa
teisina tokio atsisakymo.. Ne
suprantamas ir nepateisina
mas esąs ir kai kurių Įstaigų
darbuotojų ir vadovų požiūris
į jaunųjų specialistų daibą
«kai norima pastarųjų mies
čionišką elgesį pateisinti» Iš
pr įnešimo aiškėja, kad išsiun labai sekėsi Ar šiemet sek darbininkų ir tarnautojų ko
lektyvo meninėje saviveiklo
tunus į kaimą tvarko tam ti sis geriau, parodys ruduo.
je dalyvauja vos 30. • Fabri
kros «skirstymo komisijos».
— Klaipėdos žvejai prie Ka ko valgykla esanti nešvari,
— Apklausinės visus prof, nados krantų pagauną dau čia sukčiaujama, darbininkai
sąjungų narius. Ryšium su ginu žuvies negu plane numa blogai aptarnaujami - Pažy
Lietuvos profesinių sąjungų vyta, pranešė Vilniau-' «Tiesa» mėtina, kad fabriko vadovau
narių bilietų keitimu senieji 109 n ryje Be jau žvejuojan jaučių pareigūnų dauguma
bilietai atimami ir bus išduo čių laivų neseniai Į K nados yra rusai.
darni nauji, kai kiekvienas pajūrį išplaukė dar keli Lietu
— Mirė Marija Žmuidzinavi
narys bus apklausinėtas.
vos traleriai. Tik pažymėtina,
kad laivų kapitonų pavardės čienė, dailininko A Žmuidzia
— Kazio Binkio «Generali - daugiausia rusiškos. Matyt, vjčiaus žmona Viluiaus «Tie
nė repeticija* buvo pastatyta lietuvių tautybės kapitonams soje» buvo trumpi užuojautos
Kauno Dramos teatre geg. 9 ne labai patiki tiek arti prie skeibimėliai. Ji buvo Šiaulių
d. Režisavo H. Vancevičius, Kanados pakraščio priplaukti, Sąjungos kūrėja, Putvio-Put
dekoracijos dail. F. Navicko, kad nesusigundytų pasirinkti vinskio sesuo !š profesijos laisvę. Be to Klaipėdos žve dantų gydytoja.
muzika komp. V. Bauuiilo.
jybos laivai yra kietoje lydi
— Pabaltijo sporto žurnalis
— Į Lietuvą atvyko grupė mųjų laivų priežiūroje.
tų konferencija įvyko Rygoje.
ukrainiečių mokinti kolchozi
— Iš tūkstantinio kolekty
įlinkus kukurūzus auginti ir
vo
- tik o. Vilniaus staklių
— Lietuvos cigaretės į New
nuimti. Grupė atvyko iš Ode
fabriko
«Žihrrio»
prof
sąjun
Yorką
Vilniaus radijas geg.
so rajono. Apmokę grįš vėl
į Ukrainą. - Sovietams su ku gos subrinkime paaiškėjo, 18 d. pranešė, kad Lietuvos
kurūzais Lietuvoje iki šio! ne kad iš tūkstantinio gamyklos cigarečių pavyzdžiai esą pa

Komunistiniai Obalsiai
'
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listiniam ’rojuj” Jie nuolat
mini, aprašydami kiekvieną
fabriką, kad prie sunkiamių
darbų dirba moterys. Ypač
jie nustebo pamatę senas.ap
<ydrįskusias. nelaimingas mote
ris bevalančias Maskvos gat
ves. Pacituosim tekstą, iš psl.
2-3: Tūkstančiai moterų šluo
ja Rusijos gatves. . Šios nelai
mingos moterys taip ir pasa
kė tie «tubaronai» — iufortunate women!) sudaro ko atras
tą su rusų valdžios aistra prie
automatizacijos ir darbo me
chanizacijos .. Kada mes pa
klausėme. kokiu būdu šitos
moterys galėjo būti įtikintos
apsiimti tokio sunkaus gatvių
valymo darbo, (Brazilijoj tą
darbą dirba «lixeiro»!), atsa
kymas buvo: «Kad užsidirbus
duonos kąsnį». Kitais žodžiais:
“Dirbk, o ne, tai pastipsi”.
Taip ir parašyta amerikoniš
kam tekste: “Do it or starve”
— dirbk, o ne tai pastipsi —
Naivūs tie amerikonai kapita
listai: jie galvojo, kad reikė
jo įtikinti moteris apsiimti to
darbo, nes kapitalistinėje Ame
rikoje moteris gali pasirinkti
sau darbą pagal jos pajėgu
mą ir norą.

Taigi amerikonai fabrikan
tai. rusų vaizduojami kaip
kraugeriai, beširdžiai, darbi
ninkų išnaudotojai buvo pri
trenkti. pamatę tokį socializ
mo tikrovės vaizdą Žmonės
dirba prie socializmo, kad ne
pastipti badu. Koks žmonijos
progresas, kokia progresyvi
loji partija!© jei ryt būtu įves
ta komunistinė santvarka
kiekvienas pagal savo pajėgu
mą. kiekvienas pagal savo po
reiklus. — ar tos visos mote
rys dirbtų tą sunki) Maskvos
gatvių "lixeiro” darbą kuris
aišku, viršija moters jėgas?
Aš būdamas tamsuolis, neap
šviestas komunistinės tiesos
šviesos, manau, kad jos visos
pasiųstų po velnių ir socializ
mą ir komunizmą, ir kad nei
viena sveiko proto moterėlė
neitų dirbti to katorginio dar
bo, bet tuojau nueitų į geriau
šią maisto krautuvę, pasiimtų
nemokamai kiek tik galėtų
panešti duonos, sviesto, rusiš
kos ikros viščiukų, ir viso to.
ko per visą savo gyvenimą
nebuvo mačiusi, nei ragavu
si.
Panašiai atsitiktų su daugu
ma socialistinių fabrikų vienintėlėį laisvoj darbo žmonių
tėvynėj. Sustotų visa gamyba,
ištuštėtų visos krautuvės per
vieną akimirksnį, ir visas ko
munistinis melas marksizmo

klasikų ir darbo žmonių va
dų paaiškėtų per vieną die
ną Paaiškėtų, kad Lenino Sta
lino «mokslas* nėra joks moks
las o tik tuščias barškalas,
neįvykdoma utopija, ir tam
suolių darbininkų mulkinimas.
Paaiškėtų kad ’išlaisvintas
sovietinis žmogus, yra eksplua
tuojamas socialistinių mono
polinių trestų, ir kad vadina
moji dabartinė pereinamoji
socialistinė fazė, vedančioji
prie komunizmo yra joks so
cializmas, o pati bjauriausio
ji kapitalizmo forma: valsty
binis monopolinis kapitaliz
mas. valdomas privilegijuotos
naujos klasės, susidariusios
iš naujos sovietinės technokratijos ir partijos narių Eks
pluatacija žmogaus žmogumi
yra pakeista partijos ir val
džios varoma žmogaus ekspluatacija.
Gal kam neaišku? — Rata
riam pasiskaityti Lietuvių En
ciklopedijos 3 čią tomą, psl.
115 116, kur tarp kitko bolše
vizmo apibūdinime rašo: Bol
ševizmas visomis savo žiau
riausiomis formomis tėra atgi
jusi senovės vergija O komu
nizmo obalsis «iŠ kiekvieno
pagal jo pajėgumą, kiekvie
nam pagal jo poreikius» yra
tik neapšviestiems darbinin
kams vylioti pažadas, kuris
niekuomet nebus išpildytas,

siųsti į pramonės parodą New
Yorke. Be to. numatoma Lie
tuvos cigarečių pavyzdžius
išstatyti ir Lenkijos, Graiki
jos bei Ceilono parodose.
— Neringoje pasodinta šį
pavasarį 2 milijonai medelių
pranešė Vilniaus radijas geg
17 d Sodinimas atliktas per
2G dienu, talkininkaujant Klai
pėdos. Šilutės, Kretingos dar
bininkams. Neringos apželdi
nimo darbai būsią tęsiami.
-- Stelmužės senasis ąžuo
las tam tikrom priemonėm d a
bar esąs saugojamas nuo su
nykimo ■ Stelmužės senoji
bažnyčia restauruojama Prieš
kelias savaites grupė Valsty
binio dailės muziejaus darbuo
tojų remontavo varpinę, netru
kus baigs atnaujinti sienas ir
vidurinę apdailą.

- Brangus kiaulių ūkis.
Vilniaus radijas geg. 19 d. va
landėlėje žemės ūkio darbuo
tojams pastebėjo, kad kiaulių
ūkis pastaraisiais metais vys
tėsi nepatenkinamai Vis dar
didelė kiaulienos savikaina.
O vienos veislinės kiaulės iš
laikymas per metus kainuojąs
kai kur 2.560 rublių.

Soclenktynėms nėra ga
lo Dar tik neseniai pasibaigė
soclenktynės gegužės 1 sios
proga, o dabar Lietuvos dar
bininkai vėl raginami dirbti
ir gaminti «virš plano» būsi
mo visasąjunginės kp centro
komiteto plenumo garbei.

— Kauno pieno kombinate
pradėjo veikti pieno pilstymo
į bonkas ir uždarymo automa
tinė mašina, kurios pajėgumas
2 000 bonkų į valandą Gautas
ir sviesto muštuvas, kuris per
pamainą sumušą 3 tonas svies
to. Valgomųjų ledų skyrius
šį pavasarį esąs išplėstas be
veik dvigubai. Atidarytas ir
naujas vaflių gamybos sky
rius (Jau 10 metų prieš karą
veikė autom pieno pilst į
bonkas mašina, didelė autom,
ledų gamykla)
— Aktorei Petronėlei lasy
liūtei Dauguvietienei Aukš
čiausios tarybos prezidiumo
įsaku ryšium su jos sceninės
veiklos 40 m sukaktim suteik
tas «Tarybų Lietuvos liaudies
artistės garbės vardas».
nes jo įvykdyti neįmanoma,
nebent įvedus Orwelio tipo
valstybinę santvarką.
Normalus šių dienų žmogus,
ar tai Rusijoj, ar bent kokiam
kitam krašte, prie tokios san
tvarkos nėra priaugęs, ir bū
simai komunistinei santvarkai
nėra pritaikintas, ir niekuo
met nebus priaugęs, tai reikia
gerai ir aiškiai suprasti.
Juk reikia įsivaizduoti, kad
ne vienas ar du žmonės, bet
visi iki vieno turėtų tokią psi
chologija, kurios dabar netu
ri nei Rusijos, nei kitų kraš
tų gyventojai.
Mums reikia įsivaizduoti,
kad komunistų valdžia galų
gale išleidžia dekretą apie ko
munistinės

fazės
įvedimą ir/ pinigų
panaikinimą (nes pagal Leni
no Stalino "mokslą” pinigų pa
naikinimas yra būtinas!), apie
nemokamą išdavimą visų pre
kių: drabužių, maisto automo
bilių, foto aparatų, televizijų,
radijo ir 11. Eik į bet kokią
krautuvę ir imk ko tik širdis
trokšta! Toks dekretas turi
toliau skelbti apie nemokamą
darbą visuose fabrikuose (nes
juk pinigų nebus), geležinke
liuose, visur, viseme krašte,
kad kiekvienas gali dirbti pa
gal savo pageidavimą kiek
nori, ar visai nedirbti, pagal

3 LIETUVA
MŪSŲ

3 pusi.

Naujoji Socialinė Santvarka
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J. Augustaitytė-Vaičiunienė

I. REIKIA NAUJOS SANTVARKOS

(Tęsinys)

Jau rašėme, kad reikia nau
tos ūkiškai socialinės visuo
menės santvarkos, nes dabar
tinė buržuaziškai kapitalisti
nė yra bloga. Praeitame strai
psnyje parodėme pagrindines
iš pačios kapitalizmo sąran
gos kylančias klaidas: nesirū
pinama teisingu pagamintą
gerybių padalinimu, laisvės
vardu daromą darbininkų iš
naudojimą, pastatymą darbo
klasės į ūkiškai žemesnę ir
sociališkai paniekintą padėtį,
iššaukima pagaištingosios dar
bdavių ir darbininkų klasės ko
vos, esant jam nepajėgiam
išspręsti darbininkų klausimą.
Dabar toliau

Kapitalizmas išsigimsta

šia, kad stambūs pramoninių
kai ir trustąi įgauna didelės
įtakos valdžiai. Valdžia arba
tyčiomis todėl nieko nedaro,
arba jiems pataikauja, arba...
kapitalistai randa vis priemo
nių apeiti jos patvarkimams.
Jie paima savo rankon kraš
to pagrindines raktines indus
trijas, kaip geležies, plieno,
vario ir energijos šaltinius
(anglių kasyklas, naftos šuli
nius, elektros stotis) bei susi
siekimo priemones Tokiu bū
du kapitalistai ims valdyti vi
są šalies ūkinį, socialinį bei
politinį gyvenimą. Taip įsiga
Įėjo daug kur kapitalo
diktatūra.
Argi tai nėra liberalinio ka
pitalizmo išsigimimas? Reika
lavo niekieno nevaržomos ūki
nės laisvės, konkurencijos.
Ėmė ir patys užgniaužė, su
darydami milžiniškus įmonių
junginius, galingus kartelius!.
Reikalavo valdžios nesikiši
mo. kad nesukliudytų laisvos
gamybos raidos. Patys paėmę
valdžią savo įtakon kad ne
bebūtų kam gintilaisvės smul
kesniųjų pramonininkų ir var
totojų!

Brazilijoje ir kituose Pietų
Amerikos kraštuose pirmą an
trą kartą pasodinus bulves,
jos išauga geros. Tačiau so
dinant trečią ir ketvirtą kar
tą jos pasidaro negardžios ir
beveik nepavalgomos Čia jos
išsigimsta. Reikia naujins sė
klos parsitraukdinti iš Kana
dos ar Europos kraštų.
Panašiai atsitiko ir su liberalistiškai kapitalistine ūkio
santvarka. Pradžioje libera
lai labai gyrė ir vartojo ūki
nę konkurenciją Tarpusavy
je konkuruodami, rungtyniau
darni, įvairūs pramonininkai
pagamindavo daug gerų ir pi
gių prekių. Kas kad ir pigių,
bet pirkėjams patinkamų ge
rų gaminių daugiausia parduo
davo, tas gaudavo daugiau
pelno. Tuopasitarnaudavo ben
druomenei ir ne tik sau
Tačiau vėliau — apie Di
džiojo Karo laikus — kapita
listai pradėjo jungti savo fa
brikus draug pramonininkų įmonėmis į didžiulius vienetus.
Tie junginiai vadinami karte
liais ir trustais Visi tokie
trusto pramonininkai bei pre
kybininkai parduoda savo ga
minius vienodomis kainomis.
Gautą pelną dalinasi tarp sa
vęs. Aišku — prieš tokius mil
žiniškus gamintojus smulkes
nis pramonininkas negali atsi
laikyti konkurencijoje Jis tu
ri jungtis prie jų arba laiku
uždaryti savo įmonę Taip pa
šalinę konkurenciją praktiš
kai įsigiję monopolio teises,
paskui jie lūpa kokias nori
kainas iš vartotojų
Bet kam valdžia snau
džia? Kam leidžia jiems išnau
doti plačias vartotojų mases?!
— paklausite Jūs pasipiktinę.
Kaip tik tai ir yra blogiau

Kapitalizmo tolimesnė rai
da tampa dar blogesnė. Mat,
didelių fabrikų įkūrimui bei
palaikymui reikia milijoninių
pinigo sumų Pavienis kapita
listas nepajėgia vienas tiek
jo sudaryti. Todėl išleidžiami
vertybiniai popieriai arba ak
cijos. Jas nedidelėmis sumo
mis daugel kas pajėgia nusi
pirkti ir tapii įmonių daliniu
kais. Taip iškilo akcinės
bendrovės su didžiuliais
fabrikais.
Tas akcijas ir obligacijas,
paskolos lakštus savininkas
gali lengvai parduoti kitiems,
jei nori Atsiranda taip akci
jų bei k tų vertybinių popie
rių rinka arba birža (bolsa de
valores).Tuo pasinaudoja stam
būs bankai ir pinigo žmonės.
Jie superka tokį visų akcijų
skaičių
--• sakysim"
10 20 nuošimčių. — kad turė
tu daugiau nž bet kurį kitą.
Už tat akcininku susirinkimuo
se savo balsais viską nule
mia šitaip į jų rankas paten
ka vis nauji fabrikai, įmonės
ir prekybos namai Jie nuper
ka ar steigia fabrikus ir kito
se šalyse, savo įmonių užsie
nines filiales
Taip palengva vieton indus
trinio kapitalizmo susidarė
bankų kapitalas ar tarptauti
nis finansų kapitalizmas. Jis

savo pajėgumą ir užgaidas,
■r nejaugi tai yra “mokslas,,
kuris tvirtina, kad po tokios
santvarkos įvedimo, visos šei
mininkės paims iš krautuvių
tik mažiausią kiekį maisto pro
dūktų nejaugi nei viena jų
nesusigundys pasiimti sau ar
savo vaikams vieną viščiuką
Jaugiau, ir niekas, absoliu
čiai niekas iš 200 milijonų gy
ventojų nebenorės padaryti
jokių atsargų? Nes jei pradės
dalyti atsargas, pasidarys pre
kių trūkumas ir sutrukdymas
gamybos ritmo ir visų ekono
minių planų Kontroliuoti pi
liečio, ar jis ima daugiau ne
galima, nes tai būtų nebeko
munizmąs. (Komunistinėj san
tvarkoj nėra policijos, nes
valstybė kaipo tokia nebeeg
'ist.ųpja, pagal Leniną “vals
tybė miršta”)
Kelias į komunizmą nuo da
’ artinęs rusų socialistinės ver
i jos yra kitoks — jis veda
pr.o kitos vergijos ‘prie dar

baisesnės pasaulio mąsto ver
gijos dar nematytuose mašta
buose. Reikia įsivaizduoti sau
visus žmones iki vieno visus
piliečius šios milžiniškos ša
lies kurie būtų apimti tokios
apatijos tokios melancholijos,
tokios nevilties ir tokio abėjingumo savajam likim iri. nūs
tojusius bet kokių interesųsa
vo nuosavybei, savo buities
pagerinimui savo šeimai žo
džiu reikia įsivaizduoti žmo
gų nustojus įdomautis savo
asmeniškų gerbūviu ir bet ko
kiomis ateities perspektyvo
mis Tam reikia žmogų radi
kaliai perauklėti, sulaužyti,
iškreipti jo prigimtį
Tokį žmogų ir tokią komu
nistinę valstybę randame pa
vaizduotą literatūroje Tai pa
saulinio garso veikalas para
švtas buvusio komunisto an
glų rašytojo George Onvel
«1984 metai», šis veikalas yra
taipogi išverstas i portugalų
kalbą pavadinimu. «ANO 1984*..

Be atsakomybės

Broliai partizanai, geležiniai sūnūs.
Mūs brangios Tėvynės. Kas jumis prilygs?
Medžių lapų rūbai, saulėtos karūnos...
Basų kojų pėdas kas besuskaitys.
Sndžiun jūs pareinat pasiimti duonos,
Klaupiat prie šaltinio atsigert vandens.
Smilkiniuos pražysta raudonos aguonos...
Kas gi jūsų vietoj žygių laimę lems.

Jūs sargai tėvynės ir rūpintojėliai,
Jūs karaliai tylūs, žiburiai naktų
Žengiate ir puolat amžių pakelėje,
Laukdami atjojant raitelių baltų.

Kas jums dovanojo šiurpulingą drąsą .
Kas jums atrakino paslaptis mirties?
Taip kaip saulė renka rytmetinę rasą,
Rinks taip jūsų kraują kartos ateities.
Ką mes iums parnešim nuo platausiaus Reino?
Nibelungų turtai būtų per maži.
Rankose leliją, o širdyje dainą...
Grįžę uždainuosim tenai mes visi.
Lelija ant kapo vasaroms žydėsim,
Žiemą sniegulėlėms šalsim žibančiom.
Ir nulenkę galvas pagarbiai lydėsim
Vakarinę maldą su giliom kančiom

Senoje koplyčioj, saulei nusileidus.
Gryno vaško žvakės kandelabruos degs...
Eisite su palmėm, prisidengę veidus,
Jūs, kurie gesinot degančias žvaigždes.
Jums Tėvynės žemė, Nemunu apjuosta,
Geležinio vilko garso lopšyje .
Jeigu jūs man leis;t pabučiuot Jos skruostą,
Aš nebesiskirsiu jau daugiau su Ja.

daro stiprios Įtakos tautinei
ir.tarp'.a.utif;ei politikai. Jis net
apsprendžia savo naudai įvy
kių eitią vedančią kartais tra

giškai j karą Tai stambiųjų
kapita istų valdymas tai Ma
monos - pinigo valdžia!
Popiežius Pijus XI 1931 m
savo socialinėje enciklikoje
«Quadragésimo Anno» užtat
stipriais žodžiais viešai apkal
tino kapitalizmą.
— Krinta į akis, kad mūsų
laikais ne tik renkasi turtai,
bet ir neribota ūkinė galia
bei despo š a ekonominė jėga
patenka į visai nedaugelio ran
kas Dažnai jie nėra net savi
niekai, o tik paprastai admi
nistratoriaį. kurie tačiau ri
kiuoja kapitalą pagal savo
nuomonę ir vUią.
—- Tie stambūs bankai ir
kapitalistai yra ypatingai ga
lingi, kadangi, kaip visiški pi
nigo vešpačiai, valdo kreditą
ir jį dalina pagal savo užma
čias Sako — jie taip adminis
truoją nuo kurio priklauso v i
sa ekonomija; ju rankoje yra
ūkinio gyvenimo siela, ir nie
kas negali n r. atsikv. pti prn š
jų valią
Ir kapitalas darosi vis la
biau godus, išnaudojąs ir ne
žmoniškas kadangidabar yra
atsikratęs asmeniškos
atsakomybės. Mat. pirma ga
mybos įmonės buvo indi vidun
Jaus ir šeimyninio pobūdžio
Kapitalistas darbdavys buvo
ir įmonės vedėjas ir pats pa
žino savo darbininkus, ir bu
vo asmeniškai už viską atsa
kingas Vėliau gi smulkūs ir
stambūs savininkai akci’os —
iš kurių sudarytas fabriko ka
pitalas — patys nebeva’d » į
menės. Jų vardu valdo nusam
d y ti admini s tratų ri ai ir di rėk

toriai Iš šitų reikalaujama
lik vieno d iyko — gauti Riek
kiek daugiau pelno. r\aip, ko
kiu oūdu -■ tai jiems nesvur-

bu!
Taip kapitalistas tampa be
veik tik paprastu pinigų sko
lintoju Jis nesirūpina niekuo
daugiau kaip tik gauti dide
lius nuošimčius už savo pini
gą ir žiūrėti kaip aukštai yra
vertinamos biržoje jo įmonės
akcijos Reikalui esant kapi
talistas jas pigiau ar brangiau
parduos kitiems, nors gal pri
eš tos įmonės ar jos darbi
ninku gerovę Jis nesirūpina
ir nejaučia jokios atsakomy
bės jos darbininkų atžvilgiu.
Net ir vadinasi tokios įmo
nės — «bevardės akcinės ben
drovés — sociedade anônima
limitada». Likęs bevardis neasmeniškas kapitalas neišpil
do savo socialinių pareigų ir
tampa atsakomybės išvengiau
ti kitų išnaudojimo priemonė.

Kokics santvarkos ir dvasios
reikia?
Taigi liberalų sukurta kapi
talistiškai ūkinė ir socialinė
santvarka išėjo į nenaudą dar
bininkams ir kiliems žemes
niems visuomenės sluogsniams Liberalai skelbė šūkį:
1 aisvė, lygybė, brolybė! Ta
čiau įgyvendino didelę klasių
nelygybę ir šimtmečiais jau
besitęsiančią neteisybę darbi
ninkams.
Todėl neužtenka politinės
lygybės, politinės demokrati
jos. Ji tampa buržuazinių ir
•kapitalisnių sluogsnių priemo
ne paimti net politinį krašto
valdymą į savo rankas. Nes
tebėtina, nes politinė laisvė
nėra įmanoma be ūkinės lais

vės. O ūkinės laisvės, kaip
matėme, darbininkas neturi.
Neturėdamas nei savų gamy
bos priemonių, nei kapitalo,
nei nekilnamojamosios nuosa
vybės, jis yra priverstas dirb
ti pas kapitalistą kaip ir už
kiek anas nori. Ir balsuoti jis
turi už tuos kurie duoda dar
bą ir žada geresnę ateitį
Reikia todėl ir socialinės
lygybės, socialinės de
mokratijos , kurioje dar
bininkų baisas ūkiniame ir so
cialiniame gyvenime lygiai
svertų, kaip ir darbdavių. Gi
tam reikia kitokios dvasios ir
kitokios santvarkos.
Pirmiausia reikia teisingu
mo dvasios. Darbininkai netu
ri būti kitų socialinių klasių
skriaudžiami ir išnaudojami,
bet visai teisingai atlyginami
Tai vadiname socialiniu teisiu
gumu Socialinis teisin
gumas yra atidavimas kitam
ne tik to. kas jam priklauso
pagal susitarimą, bet ir to,
kas sutartimis ar įstatymais
dar neįpareigota tačiau jam
kaip nors priklauso Taip,
pvz , soc. teisingumo dorybė
reikalauja daugiau mokėti dar
bininkams. jei jie daugiau ar
geriau pagamino kaip buvo
nustatyta jei visų daiktų. ir
valgomųjų produktų kainos
pakylo, nors darbo sutartis pa
sirašyta vieniems metams Jei
įmonės ir visas kraštas turtė
ja, tai ir darbininkų padėtis
turi gerėti Darbininkai prie
to prisidėjo savo darbštumu,
taupumu, sumanumu.
Be to. darbininkas yra žmo
gus. Jo žmogiškas darbas nie
kados negali būti pilnai įver
tintas pinigais. Jis nori žmo
giško elges o ir įvertinimo.
Nori, kad kiti ir jam gerolin
ketų ir darytų. Tai skatina
vykdyti socialinė meilė. Tai
gi socialinė meilė yra gero linkėjimas ir darymas
kitų socialinių grupių klasių
žmonėms, kad jie gautų jiems
priklausomą dalį iš bendrojo
labo ir gerai jaustųsi.
Koks akis režiąs skirtumas
tarp turtingųjų žmonių rezi
dencijų ir darbininkų gyvena
mų priemiesčių?! Išmaldos,
darbininkams statomos ligoni
nės ir pr.eglaudos bei kitokie
labdaringosios meilės darbai
niekados neišlygins to skirtu
mo, neužgęsins vis naujų ne
teisybių užkuriames neapy
karnos ugnies turtingiesif ms
darbdaviams. Tik socialinė
meilė yra pajėgi sujungti vi
sus į vieną taikią darbo ben
druomenę, kaip kokią didžiu
lę šeimą, kurioje atliekami
įvairūs darbai bei funkcijos
dėl visų šeimos narių labo.
Meilės dvasia remiasi broliš
kūmo sąmone, kylančia iš tl
kėjimo į vieną bendrą Tėvą,
kuris yra danguje
Todėl laisvė, socialinis tei
singumas ir meilė yra trys pi
lioriai naujosios krikščioniš
kai socialinės santvarkos pas
tato, kurį norime pastatyti, vie
toj jau griūnančio kapitalisti
nio rūmo. Kaip jis atrodys —
apie tai kitą kartą.
P. Daugintis S.J.

— Jūros žvejus skatina sto
ti į partiją Kad žvejais, žve
jojančiais Šiaurės Atlante, bū
tų galima geriau pasitikėti
komunistu partija atrinko tam
tikrą skaičių žvejų ir prisry
rė juos stoti j partiją. Vil
niaus radijas geg 24 d pra
nešė, kad šiemet ekspedicinis
silkių žvejybos bazės komite
tas į kompartijos narius prie
męs 4o asmenų.
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Kataliku Bažnyčios Nuopelnai
-—— Lietuvai ——
— VI -

Lietuvos valstybė kūrėsi ta
da, kada Europoje tautos per
gyveno krikščioniškos kultu
ros sąjūdi.
Iki keturiolikto šimtmečio
veik visų 100% universitetai
buvo Bažnyčios steigiami bei
globojami Panašiai buvo ir
su žemesnėmis mokyklomis
bei amatais Kultūros centrai
spietėsi apie vyskupijų kate
dras. Vienuolynai apie save
būrė ne tik mokslo centrus,
bet kūrė ir pramonė. DaugeJis vienuolynų kurdavosi neiš
brendamuose miškuose, o po
neilgo laiko ten klestėjo žem
dirbystė, atskiros agrikultūros
bei žemės dirbinių šakos. Net
kelių ir tiltų statybai kai ku
rie vienuolynai savo jėgas
buvo pašventę.
Lietuva jau 10 me šimtmety
buvo likusi pagoniškos kultu
ros sala, t ietuvai girėsė ne
tik valstybinis atsilikimas, bet
ir visiškas pavergimas Tą
pramatė karalius Mindaugas.
Jis pirmas būrė lietuviškas
gentis j vieną valstybę ir kri
kštijosi, kad neatsiliktų nuo
krikščioniškų tautų. Vytautas
Šią misiją garbingai įvykdė.
Su krikščionybe į Lietuvą
atėjo kitas gyvenimas Apsi
krikštijusi Lietuva įsijungė į
kultūringų tautų šeimą, atmu
šė kryžuočių klastingus ant
puolius. Su vienuolynais į lie
tavą atėjo švietimas Pirmos
Lietuvos mokyklos buvo vie
nuolynų įsteigtos Pirmasis
Vilniaus universitetas įsteig
tas taipgi vienuolių ir globėją
pasirinko Aušros Varių Mari
ją Vilniaus Trys Kryžiai ir
Kryžių Jėzuitų gimnazijos s e
nieji pasta'ai yra ryškūs liu
dininkai pirmųjų krikščioniš
kų mokyklų
Katalikų Bažnyčia dar di
desnį vaidmenį atliko ugdyda
ma liet »vių tautą. Visais lai
kais Lietuvai krikščionybė'
davė tokių asmenybių, kurios
budėjo Lietuvos laisvės sargy
boję. Pakanka suminėti tik
tris garbingus vyskupus: M.
Giedraitį, M Valančių ir A.
Baranauską ir matysime kaip
Bažnyčia motiniškai lietuvių
tautą ugdė laisvei ir saugojo
taurią tautos dvasią. Vyskupo
G edraičio laikais Lietuva at
sikratė naujo « kryžiuočių»
antpuolio kurį nešė protes
tantizmas Vyskupo Valan
čiaus laikais Lietuva amžiams
užsigrūdino kovoje prieš Ru
sijos mešką, kovodama prieš
provoslaviią. Vyskupo Bara
nausko laikais lietuvis labiau
pradėjo pamilti Dievo skirtą
jam dalį, savo mylimą tėviĮ
žemę. Tuo laiku lietuvis kovo
jo už Dievo sutvertą žmogų.
Tai davė tautai imunitetą
prieš šių dienų siaubą - ko
munizmą
Laisvės kovose ir nepriklau
somybei klestint, Lietuvos
tvirčiausias dvasios ir kultū

ros bei laisvei šaltinis liko
Katalikų Bažnyčia.
Bolševikų ir vokiečių oku
pactjos metais Bažnyčia lietu
vi stiprino kovoje ir gynė.
Ir šiandien pavergta Lietuva
visą dvasios jėgą semia iš
Bažnyčios Lietuvos kelių
Kristus Rūpintojėlis yra ken
čiančios Lietuvos simbolis.
TALKA JAUNIMO ŠVENTEI

Praėjusį sekmadienį klebo
nijoje posėdžiavo Jaunimo
Šventės globos komitetas Bu
vo kalbėta šventės pr< pagun
dos reikalu, (kad į šventę at
vyktų kuo daugiau lietuvių š
tolimesnių apylinkių, ypač jau
nimo Be įprasto garsinimo
per spaudą ir r dijo visi yra
prašomi įsijungti j šventės gar
sinimą kad S. Pauly ir visoj
Brazilijoje neliktų nė vieno
lietuvio, kurs nežinotų kad
rugpjūčio 2 dieną vyksta tra
dicine jaunimo šventė, (dis
kutuota šventės programa ir
nuspręsta palikti esmėje to
kia, kaip ir kitais metais t y
9 vai pamaldos po pamaldų
vaišės salrje po pietų meni
nė programa ir pasilinksmini
mas. Šių metų šventė tik bus
dar papildyta vienu vertingu
punktu būtent ki epšinio žai
dynėmis Žais iš Jungtinių Amerikos Valstybių atvykusi
Lietuvių studentų komanda siu
vietos lietuvių rinktine. Rung
tynęs įvyks 2 va1 p p aikštė
je prie Vita. Zelina Gimnazi
jos salės (kur vyksta ir me
i i ie šventės programa

JŪROS DUKRA

(’ fšu klausimu buvo nutar
ta talkinti jaunimui pakvieti
mų platinime, nes aukos pla
tinant pakvietimus sudaro pa
grindines pajamas Komitetas
nutarė šventės reikalu išleis
ti atsišaukimą į visuomenę.
Posėdyje dalyvavo tėvas ' .
Daugintis S J. Kun J Šeške
vičius. p St RemenČius. p.
L i aliukas, p. H Mošinskienė. p. M. RemenČienė p O.
Stočkienė p. M. Jurgelevičie
nė, p J Satkūnienė. p O 7a
hibienė. p. A Jakubauskienė
p i seliokienė p J. Girsku
vienė p. A. Gudavičienė p
K. Meškauskas, p Lt Saldys,
p Pr. Šukys, p J Šukienė
p K Navickienė ir ateitinin
kų atstovai A Zaluba E Nor
kus. R Girskus J Vaikšnoras ir J. Eratkauskaitė.

ORGANIZACINĖ SRITIS
ATEITININKŲ FEDERACIJA NĖRA PAPRASTA ORGA
NIZACIJA ŠALIA DAIGYBÊS KITŲ. Į JĄ ATEINA ŽMONĖS,
VEDAM! NE KURIO NORS INTERESO, BET GYVOSIOS RE.
LTGINÊS DVASIOS. KAD ČIA SUSTIPRĖTŲ, PASIRUOŠTŲ
IR PRADĖTŲ VYKDYTI DIDŽIUOSIUS SAVO APAŠTALAVI
MO UŽDAVINIUS. SAVO KILME IR SAVO ESME ATEITININ
KAI YRA KOVOTOJAI UŽ DIEVĄ. TAI ŽMONĖS, KURIEMS
NE» IŠTIEK, AR PASAULYJE BUS ĮSTEIGTA KRISTAUS AR
/N i ĮKRISTO KARALYSTĖ. TAI ŽMONES, KURIE AIŠKIAI
Ir RYŽTINGAI STOJA KRISTAUS PUSEJE IR EINA Į VI
SAS GYVENIMO SRITIS, J O SNA NEŠDAMI JO DVASIĄ. TO
LÉL JŲ ŠŪKIS IR YRA - VISA ATNAUJINTI KRISTUJE!
(Prof. A. Maceina)

VISA ATNAUJINTI KRISTUJE

Jaunystei reikia šūkių, įpras
- P. EDUARDAS VASI
minančių
gyvenimą nes kaip
LIAUSKAS piešia škicą jauni
prof.
Šalkauskis
sako: «..ji ma
mo šventės dekoracijai Jau
žai
venina
arba
visai never
nimo šventės svečiai dar getiną susidariusiųjų tradicijų
ir sunkiai pukeač a gyveni
mo šabloną. Kas nauja ir ypa
tinga. kas laimina naują kū
MALONUS LIETUVI,
rybą, patraukia jos dėmesį ir
sužadina entuziazmą». Nei vie
Atžala nelaistoma džiūsta. Mūsų lietuviškos kolonijos at nas šūkis nesužavėjo jauni
žala yra jaunimas parodykim savo susirūpinimą lietuvišku mo taip, kaip Pijaus X-tojo
gyvenimo ir Bažnyčios valdy
jaunimu dalyvaudami
JAUNIMO ŠVENTĖJE
mo programa. Tas didžiausių
KADA — 1959 m. rugpjūčio 2 dieną
jų reformų popiežius, vos tik
KUR - São/'aulyje
Vila Zelinoje
užėmęs Bažnyčios kunigaikš
KAIP PRISIDĖTI -- Kviesti ir raginti visus šventėje da čio sostą, paskelbia deklara
lyvauti, ypač JAUNIMĄ
ciją (1903) «Omnia instaurare
KAIP PAREMTI Įsigyjant pakvietimą į popietinę in Christo», kuri rado atgar
programą
sį viso pasaulio žmonėse, o
(Zeliniečiai prašomi šią dieną kviesti pas save į sve Lietuvos besimokantis katali
čius savo gimines, draugus ir pažįstamus gyvenančius kitur kiškasis jaunimas paskelbė
ir tuo suteikti jiems progą dalyvauti šventėje)
jį savo šūkiu. įkerdamas atkų ideologinę organizaciją.
ŠVENTĖS PROGRAMA
Tie kilnūs šūkio žodžiai y9 vai. Šv. Mišios ir jaunimo bendra Komunija. Po pa ra paimti iš apaštalo Pauliaus
maldų bendri pusryčiai —• Agapė. (Pusryčiuose kviečiamas laiško, rašyto iš Romos ne
dalyvauti visas lietuviškas jaunimas;
laisvės Efezo krikščioniška
14 vai Krepšinio rungtynės. Žais iš Amerikos atvykusi jai bendruomenei. Joks kitas
lietuvių studentų rinktinė su vietine rinktine (Įeinant į rung Pauliaus laiškas neturi tokio
tynęs bus prašoma prisidėti auka prie išlaidų padengimo) iškilmingo tono ir tokių gilių
15 vai 30 min. i po rungtynių)
ir prasmingų minčių, kaip šis
Meninė programa salėje ir pasilinksminimas
Jaunimui kurs dalyvaus visuose šventės punktuose, įė
jimas į salę laisvas kiti prašomi įsigyti pakvietimus.
Prisidėkime prie šventės pasisekimo visi. Kad S. Pau- rai prisimena tą puikią Nemu
lyje ir Brazilijoje nebūtų nė vieno lietuvio, kurs nežinotų, no pakrantę «Atžalyno» penk
kad šventė vyksta ir nė vieno jaunuolio, kurs joje nedaly tam veiksmui, kurią Vygan
vantų.
das Navickas nupiešė taip pat
ŠVENTĖS RENGĖJAI
pagal p Vasiliausko škicą.
•

kurs davė mūsų gyvenimui di
dėlę idėją. Jis yra lyg atgar
sis anų garsiųjų Pauliaus pa
mokslų Romoje Tai tarsi re
liginis himnas efeztačiams ir
kartu visai krikščionijai.
Pauliaus laiško efeziečiams
Vulgatos tekstas pirmoje pers
kyrimo dešimtoje eilutėj skel
bia: «Instaurare omnia in Chri
sto, kas danguje ir žemėje
yra». Graikiškojo original©
mintis yra: «visa palenkti
Kristui», sukoncentruoti į vie
ną centrą. Kristus nebuvo tik
tarsi šviečiantis meteoras, pa
sirodęs žemėje vienai akimir
kai ir vėl dingęs. Krtatus atė
jo į pasaulį ne tik kad naują
mokslą paskelbtų, bet, Tėvo
buvo siunčiamas, kad atneš
tų naują atgimimą žmonijai,
kurioje Tėvas per amžius gy
ventų Tai buvo nuo amžių
pramatytas planas. Kristus atėjęs į pasaulį tapo tvirtu ryš
kiu ryšiu tarp' dangaus ir že
mės. Prieš jį žmonija buvo
neapykantos ir tamsos vald®
ma, o su Juo atėjo meilė ir
ramybės dvasia. Prieš Kristų
viešpatavo sužlugimo dvasia,
su Kristumi atėjo atgimimas
ir malonės gyvenimas.
(B. D.)
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LIETUVIŠKŲ PAMALDŲ KA
LENDORIUS

Dr. AYRTON LORENA
Dr. VICTOR AUSENKA
Advocacia

TAUTIEČIAI!

Pirmą mėnesio sekmadienį:
Bom Retire, Šv. Eduardo
baž. 10 vai., Časa 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.. L a pa 16
vai.
Ketvirtą:
Utinga 19 20 vai,
Paskutinį:
Vila Anastacio 8.30 vai,

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

Skaitykite ir platinkite vienintėlį 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 Postell 7988, S. Paulo.

Raštinė:
R Senador Feijó, 131 - 10.° and. conj. 101 - Tel. 35 0U(i2

GEROS ŽINIOS
JAU GALITE PADĖTI SAVO ARTIMIESIEMS
LIETUVOJE IR SIBIRE

wnw » w w «

★ 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 Ponha
AL BogaslausKas, R Uranium, 240 - Brooklyn Paulista
Rašykite: Caixa postal 403 — São Pauk.
SIUNTINIAI í LIETUVĄ
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KAS NIEKO NEDIRBA, VAL
go kitų uždirbtą duoną

KAS LAIKRAŠTĮ SKAITO IR
NEAPSIMOKA PRENUMERA'
TOS, TAIP PAT NAUDOJASI
KITŲ VAISIAIS.

Jei Jūsų namams reikia
kokio nors akmens ar marmu
ro išdirbinio kreipkitės pas
savo tau tie čius M A R M O R ARI A
IR. M CKEV Č‘U LTDA. R.
Salesopolis. 1-.C. (Travessa da
Av
udge 1020). Tel. 81-0460

Madeiras em geral
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SÈDE: Rua México. 98 - 9.o - sala 904 — Bone: 52 0229
‘Endereço Telegráfico: «CAB1UNA»
Rio de Janeiro

V.

Serraria « IT A» — Serra dos Aimorés — Município de
Nanque - Estado de Minas Gerais;

«TĖVYNES GARSAI”
LIETUVIŠKOS MUZIKOS VALANDA.

Statybos medžiagos sandėlis ir įvairių geležiniu daiktų, indu bei darbo įrankiu
krautuvė tiktai pas

RADIO~COIV1ETA — Z.Y.R. 217, Vidutinėmis bangomis
1.130 kels. Mikrobangomis (frequência modulada) 1071 mg.

SEKMADIENIAIS
L LIETUVIŠKA MUZIKA PLOKŠTELĖMIS
nuo 13 00 iki 14,('O.
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 pasveikinimus su plokštelėmis!
Galima gauti naujų lietuviškų plokštelių!

I

Ij

Vadovauja «TĖVYNĖS GARSAI» Kolektyvas.
Adresas: Caixa Postal 403, S. F aulo, BRAZIL.
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Dabar parduodame:

Siuvamas «Singer»

mašinas,

paskutinio modelio televizijos aparatus «Invictas»,

geriausios rūšies (Alta fidelidade) radijo aparati s.

B
fe

iWi
||

Gazo pečius, geriausios rūšies už pinigus ir ilgam
išsimokėjimui, geležies reikmenų, dažus - elektrinius įtaisymus ir įvairių daiktų dovanoms ir t. t.
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ŽILINA

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

LINDO T A

ukmàcj tAwrairra mi
Linoo\;
< uo yrr
žinomas gėrimas,
kuriu unit veikimą į žmogaus sveikatą jau
visi yra vienbalsiai pripažinę. Pabandykite,
įsitikinkite ir visados naudokite!

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

Caixa Postal 3967

Pastaba: Taisome radijo aparatus,
Darbas garantuotas.

VANDENS

GARSIOJO

S Ã O

PAULO

O
Didels pasirinkimas medžiagų ir skoninras

pasiuvimas, LAURO SANDRON vyrišku rūbu
f
s
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Pęa. S. José Campos, 8 3/ 2 - V. Zelina - S. Paulo
Telefone 63-6005
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Aberturas de firmas
Encerramentos de firmas
Transferencias de firmas
Corrtrat. na Junta Comercia!
Dis^at. na Junta Comercial
Escritas Fiscais
Ešeriai Comerciais

!

HORÁRIO das
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Contratos «oloeaçâ».
Car?as de Fiarça
Requerimentos
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Vila Prudente

Fone

63-5294

Sào Paulo
Medžiaga parduodama ir išsimokėjimui
Ateikite ir įsitikinkite medžiagos ir darbo kokybe ir kaino

I

19 hoias.

Rua do Orfanato, 686

ė

R."í lar, (>.<•-

Alvarás diversos
Seguros de Fogo e
Seguros/de a< ídenten
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LIETUVOS NACIONALIN
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIO

6

W.

ZELINA,

515

—

CAiXA

«Mūsų Lietuvos» Prenumeratą
Užsimokėjo
Rėmėjo prenumeratą, Sta
nislovas Karalkevičius 500 cr.,
Antanas Zemida 30-0 cr., Fe
liksas Jurevičius 150 cr., (Pu
sei metų), A. Andrulis 50 cr.
(papildamas;>nkščiau įmokė
tą sumą).
— PetrasĮGedzeviČius, Utin
goję nuosavuose namuose turi
gražią baldų krautuvę «Casa
São Pedro». Krautuvė randa
si vienoje iš pagrindinių gat
vių A v. da Paz, 711. Petras
Gedrevičius yra «Mūsų Lietu
vos» skaitytojas.
— TAUTŲ PARKAS -

Tautų Parko lietuviai svars
to galimybę įsigyti nuosavus
namus.
įsigijimas tikimasi
suorganizuoti tokiu būdu. K e
Ii labiau pasiturintys lietuviai
susidėję nupirktų nuosavybę,
kuria sutiktų per tam tikrą
laiką akciniu būdu perleisti
kolonijai. Kiekvienas pirkęs
akcijų būtų to namo dalinis
savininkas. Komiteto atstovai
lankosi pas lietuvius ir taria
si dėl plano įvykdymo. Atro
do. kad parkiečių pritarimas
mamų klausimu yra didelis
SENAS MALŪNAS

Adelė Vaitkevičienė su du
krele Pranciška birželio 5 die
ną išvyko į Argentiną aplan
kyti savo giminių
engiasi
pabūti Argentinoje ilgesnį lai
ką iki aplankys visus arti
muosius ir pažystamus kurių
turi nemaža.
Juozas ir Adelė Vaitkevi
čiai vra vieni iš pirmųjų Se
no Malūno gyventojų, turi ke
lėta nuosavų namų ir maisto
produktų krautuvę. Vaitkevi
Čius skaito lietuvišką spaudą
ir gražiai sugyvena su lietu
viška kolonija. r*alūniečiai
ke'iauninkėms linki laimingos
kelionės ir grįžtant parsivešti
daug gražių įspūdžių.

— BOM . RETIRAS Kai Bom Retire buvo pra
dėtos lietuviškos pamaldos,
tai į jas susirinkdavo tik se
nesnieji - lietuviai, jaunimo
neismatė Dabar lietuviškos
mokyklos įtakoje į pamaldas
ateina nemažas būrelis jauni
mo ir mokytojo Liūdo Ralicko vadovaujami gražiai pagie
da Tačiau, gaila, vyresniųjų
susirenka nedaug O reikėtų
bent tą vieną kartą į mėnesį
surasti laiko ir susirinkti vi
siems kartu pasimelsti pasi
klausyti Dievo žodžio lietuviš
kai. Be Liūdo Ralicko šioj
lietuviškoje mokykloje jau
treti metai pasišventusiai dir
ba mokytojas St. Remenčius.

KUN. JONAS PETRIKAS
bolševikų nukankintas
1941 metais birželio mė
nesį. Kankinant jam bu
vo nuplautos ausys, no
sis. išdurtos akys ir ne
žmoniškai sužalotos ki
POSTAL,
371 — SÃO PAULO
tos kūno dalys. Nuotrau
koje matyti lavono nuo
— Mokytoja Halina Mošins trauka po to, kai kun.
kienė surinko maldų ir poe Kardausko rūpesčiu bu
zijos montažą Liūdnųjų birže vo pašarvotas kartu su
lio dienų paminėjimui, kurį
išpildys moksleiviai ateitinin kitais dviem nužudytais
kai šeštadienį šventoriuje kunigais. Kitam «M. L.»
prie kryžiaus.
numeryje talpinsime dau
giau nuotraukų, vaizduo
«PASLAPTINGĄJĄ SVOČIĄ» jančių
subedievejusio
PAMAČIUS.
žmogaus elgesį.

Š; m. birželio m. 6 d. V. Ze
linoje įvyko «Mūsų Lietuvos»
vakaras, kuriame buvo suvai
dinta rašytoms Kardės Paže
raitės 2 veiksmų komedija:
«Paslaptingoji svočia». Autorė
jumoristine forma parodė lie
tuviškos spaudos reikšmę mū
sų kolonijos gyvenime, tuo
pačiu paskatindama daugiau
domėtis savąja spauda
Vaidino L. K. Bendruome
nės choro scenos mėgėjų sąs
tatas režisuojant jau gerai
kolonijai pažįstamam artistui
ir režisieriui p. Jonui Bag
džiui
Artistai: Jonas Bagdžius, Irę
na Klišytė, Stasė Ambrozevi
čiutė. Marcelina Kleizaitė
Jonas Baranauskas Jonas Ra
zulevičius. Viktoras Tatarūnas savo roles atliko gerai
ir įtikinančiai Sufleriais buvo
I Klišytė ir v. Patartinas.
Pirmojo veiksmo pradžioje
trūko kiek gyvumo, bet tai
atleistina imant dėmėsyn kad
v idinimo pasiruošimui buvo
labai mažai laiko Dėl tos pat
priežasties buvo išleista kai
kurios sąmojingcsnės vietos,
ko išdavoje pirmas veiksmas
kiek nubluko Tačiau antraja
me veiksme artistai jautėsi
geriau Įsigyvenę, ir jis praė
jo sklandžiai ir įtikinančiai
Tenka apgailėti, kad mūsų
koloni jos publika vist ik per
mažai remia savąsias pajėgas
taip negausiai atsilankydama
į ruošiamus viešus pasirody
mus Tai nemuša nuotaiką ir
autoriams ir artistams Abėjin
girnas gi užsmaugia bet kokį
kultūrinį gyvavimą.

PAIEŠKOMI:

ŠĮ ŠEŠTADIENĮ PO VAKARINIŲ MIŠIŲ (Mišios bus
laikomos 18 vai. 30 min.) ŠVENTORIUJE PRIE SIMBOLINIO
KAPO BUS PRISIMINIMAS IŠTREMTŲJŲ, NUKANKYTŲ IR
ŽUVUSIŲ UŽ LIETUVOS LAISVĘ VISI KVIEČIAMI PRI
SIMINIME DALYVAUTI.

nams ir altams Ketvirtadienį
bendra choro repeticija Sek
madienį 1 vai., prieš sumą,
tenorams ir bosams repetici
ja, gi po sumos - viso choro.
Choristai prašomi punktualiai
lankyti repeticijas.

— Kermošius šiais metais
bus liepos mėnesį; Fantų rin
kimas prasidės šį mėnesį.
— Šį šeštadienį šv. Antano
šventė. Antanų tarpe turime
me rėmėjų ir bendr.: Pavilonį
Mikšą. Šimbęlį, kun Dr. Mi.
lių. Dutkų Čipą, Tubelį. Ralicką. Tylą, lininį Jušinšką.
Mikalauską Lazdauską Tarno
šauską, Lazauską, Savukyną.
Zamidą, Aiduką Dambinską.
Pažemecką, Navicką (Tautų
P), Navieka (V. Zelina). Bakanauską Kairį. Krasauską.
Serbentą Juozevičių. Sasnaus
ką Makušką. Strolią. Kučins
ką, Gaulią. Gavėną. Senavaitį. Andruškevičių. Gudelį Ka
činską ir Antaniną Gudavičienę
Visiems Antanams Ilgia tį
sių Metų!

J.knenė.

— Laiškai: Lazdaųskui, A.
Meškauskui, Zasrorskienei.St:
Jurgelevičiui. £n. Butrimavičienei, J Vaikšnorui, An Am
brazevičienei, K Navickienei
Augienei, Rutkauskaitei-Guigienei, A Dutkui. Irenei Rich
ter, Eug.. Lukoševičiūtei, H
Navikov. VI Merkevičiui Gra
cijonui Karoliui.

Jau įpusėjo 19'9 metai
o dar visa eilė skaitytoju ne
prisirengė užsimokėti laikraš
čio prenumeratą. «Skola, ne
žaizda neužgis», sako lietu
viška patarlė. Atsilyginti vistiek reikės, juk nė vienas
skaitytojas nenori kenkti sa
vo laikraščiui, tai kam dels
ti Delsimas labai sunkinalai
kraščio leidimą Jei visi pre
numeratoriai laiku atsiteistų,
galima būtų laikraštį daugiau
iliustruoti ir kitais būdais pa
gerinti Administracija laukia,
kad kiekvienas skaitytojas sa
ve pareigą kuo greičiau atlik
tų.

— Šį šeštadieni, 16,30 vai.
São Paulo katedroje sumai
nys žiedus Stasys Žutautas su
Aldona Kuzmickaite Šliūbą
duos J. E vyskupas Dom Pau
lo Rolim Loureiro.
Iš Lietuvos Konsulo

ão

Paulyje veiklos

P. Konsulas A. Po išaitis
pastaruoju laiku buvo kviečia
mas ir lankėsi:
1.- Izraelio Konsulas São
Paulyje p _eon Feffer ir Po
nia š m. <>egnžės, men. I3 d
Tautinės Šventės* rdga sųruo
šė oficialų priėmimą, kuria
me be vielos valdžios ir izrae io kolonijos atstovų, daly
vavo ir São ■’aulo Konsulų
Korpuso nariai, kurių tarpe
ir Konsulas A Polišaitis su
Ponia
2 Prancūzijos Generalinis
Konsulas São kaulyje \ iscon
de Le Mintier de Lėhėlec su
Ponia savo išvykimo Prancu
zijon proga suruošė šių metų
gegužės mėn 19 d . savo re
zidencijoje atsisveikinimo po
būvį, kuriame be vietos valdžio ir prancūzų kolonijos ats
tovų, dalyvavo ir São Paulo
Konsulų Korpusas • jų tarpe
ir Konsulas A. Polišaitis su
Ponia.
3. Š m. gegužės món. 23
d Jundiai mieste įvyko apžiū
rėjimas f i mos «C/CA» patal
pų ir įrengimo, į kurį Kosta
Rikos Konsulas São Paulyje
p. Com. Alberto Boofiglioli,

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

ÀNTANÇ PAVILCM©

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.
■
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Choristų dėmesiui

Liet
Kat Bendruomenės
choro repeticijų sekanti tvar
ka: Antradienio vakare sopra

ĖJO PI TOKI© ČC N TA EI,L
N ATCTMENT© \
Ų

Grožio institutas

“AIAIKAIEMA”
Av. Zelina, 1167 - Fone 63-6.09 - V. Zelina
V

kuris kalba ii
rektoriustė ir São Paulo Konsulų Kor
puso narius-jų tarpe ir Konsu
lą A. Polišaitį su Ponia.
4. Š. m. birželio mėn 6 d
Konsulas A. Polišaitis buvo
pakviestas ir dalyvavo São
Paulo Universiteto 25 įmetu
gyvenimo sukakties proga iš
kilmingame akte.
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Čia garbiniuojami visam laikui (permanentes frias)
plaukai, odos valymas dažymas ir t.t.
Visi darbai yra atliekami su geriausiais produktais.
Grožio Institutas «NAKAEMA» pats elegantiškiau-,
sias ir geriausiai įrengtas. Av. Zelina, 1167 - Telefone:
63 6909. Vila Zelina, S. Paulo, (arti São Miguel Arcanjo
gimnazijos).
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Irmãos Nascimento
REG. C.R.C. SP. Nro 1.484
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Atlieka firmų atiaaiymus, perleidimus, komercines
ir industrialines apyskaitas, sutvarko dokumen
tus. sudaro sutartis surašo prašymus ir ki
tos rūšies darbus atlieka.
Juridinis Departamentas — Nejudomo turto pardavimas
Àv. Zelina. 831 — Vila Zelina — Tel. 68-2767 - S. Paulo
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1. JuzukonisįVladimiras, g,
Brazilijoje,
2. Laurelis Jorge, g. Osasco
3. Didelis Lionginas, gim
1927 m.,
4. Paporas" Mikalojus,
5 Navackis Aleksas, gim.
1916 m.
6. Narkus Juozas, gimęs
1909 m.,
7. Aleknavičius Vincas, gim.
1926 m.,
8. Augaitis Stasys, gimęs
1905 m..
9. Autko Vosylius - Kostas
gim. 1923 m ,
10. Andriušaitis Aleksandras
gim. 1S01 m.,
11. Borušaitė Janina, gimus
1922 m,
12 Bartkus Adomas,į gimęs
1927 m,
13 Butkus Kazys, gi. 1924m.
14 Dudėnas Jurgis, gimęs
1915 m,
15. Dainis Marijonas, sūnus
Adomo, gim. 1909 m.,
16. Kekis Vytautas, gimęs
1928 m,
1? Bildušas Jonas, gimęs
19 5 m..
18. Kairytė Aldona, gim. 1927
metais
19. Grimienė Mėlė,
(B. D.)
Ieškomieji arba apie juos
žinantieji, prašomi atsiliepti:
CONSULADO DA LITUANIA,
R Dom Jose de Barros, 168.
Cx Ptal. 7249, S. Paulo, Brasil.
«MÚSU LIETU 7Ą» GALIMA
UŽSISAKYTI
Ir prenumeratą apsimokėti
pas šiuos asmenis:
Kun. J Šeškevičiui V. Želi
nos klebonijoje,
B Šukevičius (spaustuvėje)
Av. Zelina. 515
J. Baužys Rua Manaias, 2.1,
P.P Remenčius, Praça Car
los Gomes, 183 (prie Av. Li
berdade),
J. Karpavičius, Ąv. S João
233 (prieš centralinį paštą).
Juozas Matelionis, Rua latai, 23 Casa Verde.
Tėvą P. Daugintį prie S:
Gonęalo bažnyčios, Pr. João
Mendes.
K. Meškauską, Lapa, Rua
Williams Speers; 7<>0 arba
Mašinraščio kursuose,
P.P, Čiuvinskus, Rua Ilianza 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
gariniams rūbams (yra pavys
džiai). Vaistai, maistas, skal
biniai, avalynė, megstiniai, ko
jinės, pirštinės, skaros, siūlai’
ir daug kitų prekių.
Siuntinių pristatymas gatàn
tuntas.
Gavėjas nemoka nieko.
Pageidaujant — siunčiama
oro paštu.
Kreiptis: Magdalena Vinkšnaitienė - rua Barão do Pi
ráí, 65, Vila Zelina.
•
Laiškams - caixa postal 371w
São Paulo.
;
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SIUV ÉJ
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Rua iilhagápí, ‘ 9 -’ ’ V. Zéíiisi'
(prasideda iš Av. Zeliea,

