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Popiežius Jonas XIII gegu
žės 7 d. atlaikė mišias Šv.
Matildos koplyčioje Vatikane
Kai vokiečių armija įžygia Slovakų, Škotų ir I ietuvių ko
Birželio mėn. 21 d. sueina
vo
Lietuvon, Lietuvoje jau legiių auklėtiniams Po pamal
18 metų kai hitlerinės Vokie
tijos armija atidarė ugnį prieš buvo sudaryta vyriausybė ir dų Sv. Tėvas tarė susirinku
raudonąją armiją sutelktą beveik visa Lietuva jau buvo siems keletą žodžių Jis tarp
laisva nuo okupanto ruso Vo kitko priminė kad pažįsta ge
prie Vokietijos rubežių.
Karas prasidėjo dviems me kiečiams Lietuvoje neteko rai trijų kolegijų kūrimosi is
tams nepraėjus nuo garsiosios, kautis su rusais Tačiau hitle toriją ir jaučia joms daug
Maskvoje pasirašytos. Riben- rinės vyriausybės atstovai iš prielankumo. Kreipdamasis į
troppo Molotovo, draugiškos vienos pusės lietuviu sukili lietuvius, Popiežius pavadino
mu prieš okupantus rusus bu Šv. Kazimierą .«gražiausių do
bei nepuolimo sutarties.
gėle1, pražydusia Vilnių
Kad karas bus, jau buvo vo patenkinti, tačiau iš kitos, rybių
je
Jis
kad nepažįs
aišku bent prieš pusmetį. Tik paskelbimu nepriklausomybės ta mūsųpareiškė,
krašto nebent sekda
nežinia buvo kas jį pradės. ir suorganizavimu vyriausy mas įvykius
ir Lietuvos isto
bės
nerodė
pasitenkinimo
Tiek rusai, tiek vokiečiai prie
rinį
vystymąsi
Tačiau, pabrė
ypač
kad
suorganizuotoji
vy
jo ruošėsi darydami pasieny
žė
Popiežius,
ši
šalis yra ypa
riausybė
vedė
grynai
lietuviš
je jsistiprinimus siųsdami pa
tingai
gerbtina,
nes yra pas
sienio linkui naujas kariuo ką. išeinant iš Lietuvos intere kleidusi įvairiuose
pasaulio
\ sų, politiką. Naujoji vyriausy
menės divizijas
kraštuose
savo
sūnų
proto jė
Atrodo, kad rusai, taip greit bė nesutiko būti aklu okupan gą ir jų mokslo tvirtybę. Ant
karo nesitikėjo Nors buvo to įrankiu Todėl greitu laiku galo Jo Šventenybė ragino vi
sutraukę pasienin daug ka tarp vokiečių okupacinės ad sus susirinkusius būti tvir
riuomenės ir ginklų bet ne ministracijos ir vyriausybės tiems tikėjime, pernešti su
buvo pasiruošę. Tai buvo vie prasidėjo susikirtimas Paga dvasios tvirtybe visus sunku
na priežasčių kodėl taip len liau susidarė tokios sąlygos mus ir būti taikos, giedros ir
gvai vokiečiai perėjo per pir kad vyriausybė negalėjo eiti džiaugsmo skleidėjais.
masias sovietų pozicijas ir garbingai savo pareigų. Po
minias karių belaisvėn paė septynių savaičių darbo, lai
— Naujas daktaras. Gegu
kinosios vyriausybės nariai
mė
žės
d. Lateranum universi
Lietuvoje ir kituose paverg nuėję į Karo Muzėjaus sode tete 16Romoje
kun Adomas
tuose kraštuose, žinia apie lį prie Nežinomo Kareivio ka
Rupšys
apgynę
disertaciją
no fu gic d < ję, ta r tor him na,
apie
‘
ygrių
vyskupystės
tams pradėjus masinius trėmi sustabdė savo veikimą Jos girną ir jos santykius su Įstei
F*ū
mus Rusijon buvo sutikta su beveik visi nariai grižo į po sijos valdžia Naujasis dakta
džiaugsmu" nes vėl sužibėjo grindžio veikimą kovoti su
ras šią vasarą išemigruoja į
viltis ’gauti nepriklausomy nauju- okupantu.
JAV.
bę Kad nebūtų vokiečių kokia
Lietuvių
tauta
savo
sukili

m >lonė ar dovana, dar prieš
— Eltos žinios italų spaudo
vokiečiams- I ietuvon įžygiuo mu prieš rusus parodė, kad
ji
nori
būti
laisva
bet
ne
je
Italijos spauda dažnai tai
jant, visas kraštas sukilo ir
įjungt-a
į
Sovietų
Rusiją.
pina
«ELTA-P RESS» biuletenio
sudaryta laikina vyriausybė
teikiamas
žinias ir straips
paskelbė Lietuvos nepriklau
Nors tauta yra okupuota,
nius
Paskutiniu
metu nuskam
somybės atstatymą Šitas žy tačiau jos valia ir pasiryžimas
bėjo
per
visą
Italijos
spaudą
gis neapsiėjo be aukų 1 retu būti nepriklausoma liko nepa
E
P
duota
žinia
apie
maldak
vos nepriklausomybės atstaty laužti Kokio nors tarptauti
mas pareikalavo virš tūkstan nio sukrėtimo metu vėl paro nygę iš Sibiro Daugelis lai
čio rinktinių, geriausių Lietu dys, kad nori būti laisva ir kraščių didžiulėmis raidėmis
talpino ištisai pirmame pusią
nepriklausoma.
vos sūnų gyvybių aukos.
pyje visą straipsnį su maldų
ištraukomis Triesto dienraš
tis «VITA NUOVA» užsidėjo
tokią antraštę: «Iš šaltųjų Si
biro lagerių gelmių kyla lie
tuvių tautos vilties ir atleidi
mo malda» Seka penkiose ko
lumnose visas E P. straipsnis.
Yra nusikaltimu, kuriuos is pamirš tų skriaudų, kančių, Genevos dienraštis «IL NUO
torija amžius smerks ir kurių kraujo ir ašarų, kurias jai ten VO CITTADINO» rašo: «Jaudi
joki išsisukinėjimai nei laikas ka lieti ir kentėti del sovietų nantis Sibiro gyvenimo doku
niekados nepateisins. Tai nu- vergijos Nieko nepadės ner mentas, kuris privalo privers
sikaltymai prieš tautų laisvę vai, pyktis nei grasinimai. Nu ti mus susimąstyti» Livorno
ir žmonių teises tvarkytis, Skriaustoji lietuvių tauta rei laikraštis «FiDES» raš<-; «60
krikš
kaip tinkami, tikėti ir skelbti kalavo ir reikalaus savo tei puslapių knygutėje
sių
grąžinimo.
Tai
yra
jos
ko
čionių
kančios
ir
heroizmas
savo idėjas, organizuotis, kur
ti, dirbti ir naudotis savo dar vos šauksmas- kuris nenutils Sibire Lietuva Dievo tauta».
bo vaisiais be suvaržymo ir kol bus atstatyta Lietuvos vals Panašiais pavadinimais šią ži
nusavinimo. Tokius nusikalti tybinė nepriklausomybė.
nią jsidėie ištisai laikraščiai
mus yra padarę Kremliaus
Šis šaiuksmas nėra naciona «IL QUOTIDIANO» (Roma)
valdovai anomis baisiojo bir I stinių buržuazinių atplaišų re «GAZZETA Dl FOLIGNO» (Fo
želio dienomis Savo nusikals akcija prieš pavergėją, kaip ligno). «’L FOPOLO NU0V0»
tarną darbą jie tęsia toliau ir Maskvos tarnautojai okupuo (Torino). «ITALIA» (Milano),
mindo pagrindinius tautų tei toje Lietuvoje tą lietuvių tau «L’AVENIRE 0’ITALIA» (Bo
sės dėsnius ir nuostatus. Ne tos laisvės balsą norėtų va
gana to Maskva grasina lais dinti. Ne. Tai yra vieningas
vosioms tautoms atomo ir. bra visos tautos, ne kokių nors at
nduolinėmis bombomis, jei jos plaišų pasiryžimas kovoti ir dos nenutils: jis kas kart la
nesutiktų su sovietų reikalą siekti nepriklausomybės To biau reikalaus, kad sovietai
vimais leisti jiems nekliudo siekimo nesulaikys joki per pasitrauktų iš krašto, kad Lie
tuva galėtų pasinaudoti savo
mai plėsti savo vergų imperi sekiojimai, priešo sukti mai
-nų pasiūlymai ar klastingi ta teise į nepriklausomą valsty
ją.
binį gyvenimą ir kad Mask
Vykdindamašiuos visa griau riamos taikos pažadai «graž
nančitis ir naikinančius dar dankos», nei pagaliau išprie vos ištremtiems lietuvių vai
bus, Maskva turėtų viena at vartautų pareiškimų skelbi kams būtų leista grįžti į savo
siminti, kad kaip rusų tauta mas Subversyvūs okupanto tėvų žemę ir kurti joje savo
neužmiršo tų laikų, kai toto tikslai yra gerai visiems žino tautos šviesią ateitį.
Dr. A. Trimakas
rių ordos mindė jų žemę, nie mi Pavergtųjų žmonių Mask
kino ir žudė jų žmones, taip va jais nesuvilios Lietuvių Vyriausio Lietuvos Išlaisvini
mo Komiteto Pirmininkas
ir lietuvių tauta niekados ne tautos laisvės balsas nieka-

Lietuviu Tautos Laisvės Balsas
Niekados Nenutils
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ŽENEVOS KONFERENCIJA
Jau šešios savaitės konfe
rencijai Ji visiemsįgriso. Lai
kraštininkams įgriso, nes tas
pačias naujienas turi kartoti,
gal tik kiek kitais žodžiais.
Pagaliau ir jos dalyviai nori
skirstytis, nes vis vien nebus
prieita prie kokio nors susi
tarimo.
Konferencija užbaigti daug
sunkiau, nes prieš pasaulį nė
viena pusė nenori likti nepa
sisekimo kaltininkė Bet atro
do, kai skaitytojai skaitys ži
nią, konferencija bus baigta,
nes vaka iečiai rusams patie
kė paskutinį pasiūlymą, kurį
atmetus ar priėmus, konieren
cija turės užsibaigti.
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XII METAI

Vyriausybė yra kariucme
nės kontrolėje.
— Berlyne buvo paminėta
1953 m. birželio mėn 17 d.
vokiečių darbininkų. Rytų Vo
kietijoje prieš komunistinę
tvarką, demonstracija, kuri
buvo išskirstyta sovietų tan
kais ir kulkosvaidžiais Vaka
rų Berlyne ši sukaktis buvo
paminėta dalyvaujant Vakarų
Vokietijos prezidentui Heus,
Prie miesto valdybos rūmų,
kur vyko minėjimas buvo su
sirinkę apie 50 tūkstančių
žmonių.

— Spėjama, kad Prancūzi
jos prezidentas De Gaulle
vyks Vašingtonan išsiaiškinti
kilusius
nesusitarimus. Kaip
Pasiūlymas sekantys: 1 Ru
žinome,
Prancūzija atsisakė
sai netrukdys vakarams pasi
savo
laivyną
\ iduržemio jū
likti Berlyne ir ten laikyti 11
roje
pavest
Šiaurės
Atlanto
tūkstančių kariuomenės 2
karo
vadovybei
Taip
pat ne
Abiejose Berlyno dalyse turi
sutiko
leisti
įsteigti
atominių
būt sustabdytu propaganda tiek
prieš sovietus, tiek prieš va ginklų bazes Atrodo, kad
kariečius. 3 Iš keturių didžių Prancūzija jaučiasi užšauta,
jų sudaryti komisiją, kuri kad su ja kiti didieji mažai
spręstų kitus ginčus del tran skaitosi savo nepasitenkinimą
zito ir kitais reikalas Šitas pareiškia bent čia jau minė
susitarimas turėtų galioti iki tais veiksmais.
Vakarų fronto vieningumas
Vokietijos suvienijimo, arba
yra
svarbu kovoje prieš ko
padėties pakeitimo atskiru su
munizmą
Todėl prez Eise
s«mrimu
r?..- ••
nhower pageidauja susitikti
Rusijos u sienio reikalų mi su Prancūzijos prezidentu De
nisteris Gromiko. ga;>ęs šį va Gaulle ir kilusius nesklandu
kariečių pasiūlymą, paprašė mus’ išlyginti.
24 vai. laiko atsakymui pa
ruošti Matyti jam reikia su
— Čilės vyriausybė ruošia
sižinoti su Maskva. Bendra
platų
žemės reformos įstaty
nuomonė yra ta, kad rusai šį
mą
pasiūlymą atmes.

Argentinoje nėr m u

Argentinoje kariuomenės
tarpe vyksta krizė. Didesniuo
se miestuose kariuomenė yra
pasirengusi bet kokioms sta’g
menoms. Iš pareigų atleistas
karo vice-ministeris puikiniu
kas Manuel Raimundes. Pra
nešama apie generolo Arą
nba ir admirolo Rial suareš
tavimą. Atleistas karo vice
min steris esąs nacionalistų
šalininkas Sklinda gandai,
kad areštuotieji ir atleisti or
ganizavę perversmą.
logna). «IUCE» (Vereseh «L’
OSSERVATORE TOSCANO»
(Firenze), «VITA T RENT INA»
(Trento), «CORR’ERE DI SI
CILIA», (Catania), ML MATTI
NO» (Napoli), «IL QÜÓTIDIA
NO SARDO» (CagliariV «TRI
BUNA DEL MEZZOGlO^NO»
(Messina) ir eilė kitų. Iš EL
TA PRESS nr. 2 kitu žinių tai
pino «IL QUOTIDIANO- (Po
ma» ilgame straipsnyje: «So
vietų Sąjungai bijosi stiprių
tautinių pasireiškimų Lietuvė
je». «IL SECCLO» (Roma),
«Rinascita Nazionále» (Firenge). ‘L’Araldo» (Časerta) ir
kt. — Prancūzų kalba Fribur
ge Šveicarijoje išeiną biule
tenis L’Echo Dės Persecutees
balandžio numeryje talpino
net 6 puslapius žinių, paimtų
iš ELTA Press ELTA Press
šiemet pradėjo 6 savo gyva
vimo metus. Biuletenį leidžia
VLIKas, redaguoja kun. V.
Mincevičius, spausdinama kas
antras mėnesis.

— Brazilijos vyriausj bė sa
vo sąmate švietimo reikalams
skiria septynis procentus, o
karo reikalams dvidešimts,
reiškia beveik tris kart dau
giau

— Gaunamų pajamų už Bra
zilijos parduotą kavą vyriau
sybė sau pasilieka tris ketvirtdalius, o vienas ketvirtda
lis tenka jos augintojui ūki
ninkui.

Komunizmas Brazilijoje

Šią savaitę São Pauly lan
kėsi Rio de JaneLo politinės
policijos viršininkas puikiniu
kas Danilo Nunes, kuris skai
tė paskaitas susirinkimuose ir
kalbėjo per. radijo ir televizi
joje apie komun zmą Brazili
joje.
Kalbėtojas su klausimu yra
gerai susipažinęs, nes jau il
gokas laikas stovi politinės
policijos vadovybėje, kuriam
visa reikalinga medžiaga šiuo
klausimu yra prieinama.
Pranešimas per televiziją,
kuris truko apie valandą lai
ko, buvo įdomus, nes pagrįs
tas dokumentais. Pradžioje nu
pasakojo istoriją Brazilijoje,
jo veikimą Getulio valdymo
metu, karo ir pokariniais me
tais ir dabartinę jo padėtį.
Sulig pranešėju Brazilijos ko
munistų partija šiuo metu tu
ri apie 60 tūkstančių narių pa
siskirsčiusių į mažas grupes.
Jų veikimas krašte stipriai
jaučiamas. Ju įtaka yra dide
lė sindikatuose, studentijoje.
(pabaiga 6 pusi.)
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Ar įgyvendinamos Komunistinės Idėjos
Nežinau, nr Mikojano vizi
tas J. A. Valstybėse atnešė
palengvėjimo politiniame įtem
pime tarp Jungtinių Amerikos
Valstybių ir S.S S.R Vieni sa
ko — taip, kiti ne. Ateitis pa
rodys, kas yra teisus.
Tačiau Mikojanas padarė
labai brangintiną prisipažini
mą, kurio mes negalime nuty
lėti, nes šis prisipažinimas
mums duoda teisę daryti toli
siekiančias išvadas.
Štai šis prisipažinimas: «Ru
sijos žmonės gyvena blogiau,
kaip Jungtinėse Amerikos Vals
tybėse. Mes irgi norime gy
venti taip turtingai kaip jūs
Ar tai jums patinka, ar ne.
mes to siekiame ir tikimės pa
siekti to paties gyvenimo ly
gio. kaip ir jūsų». (N R. S.
19591 16.)
Šį prisipažinimą papildysi
me akademiko K. V Ostrovitianovo prognozu, bando jspė
ti laiką kada S S S R pasivys
J. A. Valstybes: Galima skai
tyti, kad pirmoje pusėje 70jų metų S Sąjunga pasivys ir
pralenks J.A.V savo gamy
bos produkcija pagal kiekvie
no žmogaus poreikius («Voprosy ekonomiki» Nr. 9, 1258
m., psl. 88)
Tai reiškia, kad Sovietų Są
junga, pastoviai išlaikydama
aukštą išsivystymo tempą ga
Ii susilyginti su J A V. tiktai
viduryje 70-jų melų kada S S.
S.R socializmas jau bus pa
siekęs garbingo 58 metų am
žiaus.
Bet tai bus jau ne socializ
mas, o artimiausias slenkstis
t komunizmą! Juk sovietų va
dai ir dabar kalba kad so
cializmo etapas jau pereitas,
socializmas jau pilnai pas
juos įkurtas ir jie dabar žen
gia į palaipsnio perėjimo į
komunizmo fazę
Mes nežinome, kiek bus to
kių «pereinamų į komunizmą
fazių»; žinome tik vieną kad
kuo arčiau prisiartina žadė
to komunizmo terminas, tuo
ryškesnis darosi to komuniz
mo utopinis pobūdis ir tuo la
biau neišvengiamas jo visų
simbolių žlugimas.
Dėl to mums visai aišku,
kad komunizmo vadeivos pa
sistengs «pratęsti malonumą*
ir vis tolyn atidės terminą

O, TĖVIŠKĖ, KOKS

«aukštesnės fazės» išrasdami
vis naujų pavadinimų «perei
namoms fazėms». Bet lygiai,
kaip neįmanoma buvo begali
niai sustoti ant «socializmo
kūrimo», taip neįmanoma yra
begaliniai sustoti ant «palaips
niui pereinamos fazės», ir rei
kia daleisti, kad 70 jų metų
viduryje, kada S Sąjunga su
silygins su J. A. Valstybėmis
gamybos ir pareikalavimo sri
tyje, toji fazė vėl bus užbaig
ta ir S Sąjunga vėl atsidurs
kokioj tai «sekančioj pereina
moj fazėj į komunizmą».
Čia ir randasi visas padė
ties pikantiškumas! Klausia
ma. kuriem galam buvo rei
kalinga socialinė revoliucija
su visais socialiniais vargais,
jei kapitalizmas pasirodė pa
jėgiąs ne tik pralenkti socia
lizmo lygį bet ir prieiti prie,
•antrosios perėjimo j komu
nizmą fazės»? Ir jei jam ne
trukdyti jo išsivystyme, tai
jis be jokių sukrėtmų ir poli
cijos teroro pasiekia tą patį
uostą.
Kaip ten bebūtų. 70-ju me
tų viduryje JAV ir S.S.S R.
atsidurs visai vienodose ga
mybos ir pareikalavimo sąly
gose. Sovietams tai bus «an
troji fazė» perėjimo į komu
nizmą J A Valstybėms gi ei
linė normali kapitalistinės evo
liucijos fazė.
Reiškia, socialinių proble
mų ir ypatingai materialinio
gerbūvio problemų išsprendi
mas glūdi ne socialinių revo
liucijų ir social nės santvar
kos pakeitimų plotmėje, bet
išvystyme g mybinių pajėgų
ir jam atatinkančio uždarbio
augime. Rusijos patyrimas ro
do, kad revoliucija sunaikino
kapitalkitus bet liaudis dėKo
netapo turtingesnė, tuo tarpu
J.A.V. revoliucijos nebuvo vi
si kapitalistai savo vietose,
o liaudis gyvena turtingiau ir
geriau
Bet ir tai dar ne viskas.
Tai yra faktas, kad kapitalis
tiniai gamybos santykiai pas i
rodė tiek lankstūs ir davė ga
limybę išsivystytigamybinėms
jėgoms aukščiau, kaip pilna
me socializme. Šis faktas vi
siškai sunaikina Markso «algebrainę revoliucijos formu
lę», kuria (ta formule) taip di

MIELAS KRAŠTAS!..

— ARAS —
Dar mielesnis yra mums
tas kraštas, kai jis svetimųjų
hunų ainių skriaudžiamas
Gedulo dienos proga, čia
norisi bent kiek priminint!
kenčiančios mūsų Tėvynės
vargus, tuo labiau, kad jau
kiti pasauliui apie tai skelbia.
Kai čia primenama mūšiškiams apie pavergtųjų var
gus. tai ne vienas peabejoja,
ar tik neperdedama? Mat ir
šiame krašte karo ir pokari
nė nuomonė neretai palankes
nė rnūsų pavergėjams, negu
pavergtiesiems.
rad čia tebūna priminta,
bent truputį, ką turi nukęsti
mūsų broliai Tėvynėje būda
mi įkaitais už šiandieninę,
taip netikrą ir nusistovėjusią
taiką ir tai jau svetimųjų liu
dijimu.
Koelno savaitraštyje «Neue
Ilustriete» 1959. koresponden
tas G Karweina perduoda
Prūsų jaunuolio S. Vitkaus po
karinius (1946 1959 m ) pergy
venimus liečiančius žymia da
limi Lietuvą.
Straipsnis, «Draugai varge»,
čia dalinai ir perduodamas
Anot korespondento: «Didy
sis iškraustymas», (tokia yra
bendroji straipsnio antraštė

(Vert.) likęs 14 metų atgal.
Bet jis lig šiol nėra baigęsis...
Tai parodo Vitkaus istorija,
kuris, griūvant Vokietijai bu
vo dešimties metu. Tik 1959
m., 14 metų vėliau, grįžo na
mo .. Iš vienos baudžiamos
stovyklos Urale (irgi nepasku
tinis. V.). Šita vaiko Odisėja
priklauso jautriausiai mūsų
laikų istorijai.
Minimas jaunuolis pusgirčių
sovietų karių atplėšiama nuo
šeimos, nežiūrint motinos mal
davimų, 14 d birželio 1946 m.
ir pristatomas karvių varovu
į Rusiją, kartu prie kitų čia
panašių, sugaudytų.
Štai vaizdas: «Jie (sovietų
kariai Vert) gabena vienuo
likmetį į kaimo kraštą Ten
ganosi neapmatoma kaiminė,
virš trijų tūkstančių karvių.
Aplink apstoję rusų sunkveži
miai. kuriuose ginkluoti karei
viai sėdi. Bet jie ne kaiminę
gano, o saugoja ją nuo plėši
kaujaučių savo draugų.
Kaiminė yra ganoma apie
šimto vokiečių moterų ir apie
dviejų šimtų vokiečių jaunuo
lių dešimties, keturiolikos me
tų amžiaus, kurie ir karves
melžia Pienas į indus pilamas
ir į sunkvežimius kraunamas

Prieš nužudant komunistai savo kalinius kankina įvai
riausiais būdais. Sienas iš kankinimo būdii yra žabojimas.
Nuotraukoje matyti pažaboti kaliniai Nuotraukos darytos pir
momis karo dienomis, kai rusų karuomenei pasitraukus žmo
nės puolė į kalėjimus jieškoti savo artimųjų kurie buvo su
imti Vienus rado nukankintus kalėjimuose kitus jau užkas
tus į žemę. Ypač daug kalinių nužudė labai žiauriai (pilant
ant galvos karštą vandenį, deginant ugnim pririšus prie me
džio. nulupant odą ir 11) buvo nužudyta Rainių miškelyje,
kur paskutinėmis dieni mis prieš kara jie buvo vežami iš
Telšių kalėjimo ir masiniai žudomi Daugelio lavonų visai
nebuvo galima atpažinti dėl didelio sužalojimo Pravieniškių
darbo stovykloje besitraukiantys rusai sušaudė visus be išim
ties kalinius Gyvi teliko tie, kurie apgriuvę lavonų krūvo
mis buvo palaikyti jau mirusiais.
Birželio ’4 visa lietuvių tauta švenčia šitų tautos skaus
mų pradžios liūdną sukaktį. Fer pirmuos us bolševikų oku
pacijos metus buvo suimta, ištremta ar išžudyta apie 40 000
lietuvių Kas nukaitys kiek buvo išžudyta per visą taip Il
ga: užsitęsusią okupaciją.

džiuojasi marksistai
Juk pagal aukščiau nuro
dytą «algebrojnę formulę» re
voliucija. kaip neišvengiamas
likimas. įvyksta tada kai «iš
vystymas gamybinių jėgų pra
deda prieštarauti kapitalistiniems gamybos santykiams.
Gamybinių jėgų augiu as ne
betelpa į siaurus gamybos rė
mus ir juos sprogdina Tada
išmuša proletariato revoliuci
jos valanda*
Tuo tarpu mes matome, kad
kapitalistiniai gamybiniai san
tykiai ne tik nesutrukdo ga
mybinių jėgų bet atvirkščiai
— jas išvysto tokiu greičiu,

J
kad socialistiniai gamybiniai
santykiai niekaip nespėja jų
pasivyti
Ir be to dar visai nežino
ma, ar pasivys S Sąjunga sa
vo, ekonominiu išsivystymu J
A. valstybes viduryje 70-jų'
metų tačiau visai yrą aišku,
kad J.A V yra priešakyje S.
sąjungos, nors pastaroji įėjo
į fazę «palaipsnio perėjimo Į
komunizmą» Kitais žodžiais
tariant, Markso «algebrainė
revoliucijos formulė» pasiro
dė įprastas marksistinis barš
kalas nieko bendro su moks
lu nt turintis
Sovietų vadai puikiai su

Bet didesnė da'is išliejama.
Tai daroma krašte kur badas
nesuskaitomą daugybę žmo
nių į kapus varo.
XXX
I ėtai žygiuoja gyvuliai ke
liais ir gatvėmis Samų žemės,
link Lietuvos sienos.
Vakare vėl lauke apsistoja
ma Kai karvės pamilžtos, su
žiba daug mažų ugnelių.
Komandos išvyksta daugiau
varovų gaudyti ir karvių davogti. nes kasdien po keletą
varovų nušauna, kai jie mėgi
na pabėgti. Moterys ir mergai
tės likviduojamos kai rusų
įgeidžiams nepasiduoda.
Karvės turi būt nakčia pa
vagiamos, kadangi kareiviai
pakeliui
nuolat,
galvi
jus į degtine išmaino arba
papiauna Lydraščiai betgi tie
patys ir jie galėtų liūdyti va
gystes
Ir Lietuvoje rusai elgiasi
taip pat, kaip Rytprūsiuose.
Čia Vitkus pašoka iš gilaus
miego, kai vienas pagyvenęs
rusas peršauja lietuvę moterį,
kuri norėjo užstoti savo puo
lamą dukterį.
Naujuose metuose kaiminė
jau yra į šiaurę nuo Minsko,
miškuose.
Iš čia jaunuolis pabėga ir
išbadėjęs, sušalęs atsiduria
Kaune. Čia pirmą kart savo

gyvenime elgetauja. Taip kan
kinantis yra badas.
Vienoje krautuvėje senelė
gabalą duonos duoda. Po to
jis vėl grįžta į apšildomą sto
ties laukiamą salę ir ryte pra
ryja gautą duonelę.
Staiga krinta ant jo šešėlis,
žiūri nustebęs. Prieš jį stovi
milicininkas ir be žodžių mo
ja sekti. Nuleidęs galvelę se
ka Vitkus paskui uniformuo
tąjį. Jo pirmasis bėgimas baig
tas.. Daug dar seks. Bet joks
neprives prie tikslo namo ne
parves. Policija surinko apie
dvidešimts be globos stotyje
jaunuolių. Tai dalinai jaunuo
liai atvykę raudonosios arini
jos pėdomis, kiti išvežtų tėvų
Rusijon sūnūs.
Sunkvežimiu jie vežami į
Vilnių, į vaikų prieglaudą.
Ten jie. išmaudom!, paskui
gauna vandens srubės, gabalą
duonos ir šiaudų maišą (šieni
ką).
Toje prieglaudoje, kuri vai
kams pastogę, bet ne tėviškę
duoda, Vitkus išgyveua pen
kis mėnesius.
Jie turi mokytojus, kurie
retai duoda rašto pamokas
Skaičiavimas visai į progra
mą neįena. Del to tai Stalino
gyvenimas ir vlsgalinčios ko
munistų partijos didybė taip
į širdį įaugus, kad daugiau
beveik nieko ir nežino
1947 m. gegužės mėn. S. Vit

pranta, kad neįmanoma bėga
lioiai gromulotj tą pačią pro
pagandinę atrają. — reikia lai
kas nuo laiko įnešti ką tai
n ujo į savo propagandą, bent
sudaryti iliuzijas planingo žėri
gimo į komunizmą.
Tam tikslui buvo sušaukta
Mokslų Akademijos sesija
(1958 m) kurios uždavinys
buvo peržiūrėti «ekonominei
problemas komunizmo kuri
me» To aukštojo pasitarimo
uždavinys matomai buvo teo
retinis «pereinamosios į ko
monizmą fazės» klausimo iš
sprendimas, ir be to remian
tis autoritetu reikėjo patvir
tinti propagandinius partijos
obalsius. Mokslininkai yra ver
čiami patvirtinti, kad komu
nizmas nėra utopija, 4r teore
tiniai įrodyti praktiška jo įgy
vendinimo galimybė
Štai kaip sau įsivaizduoja
šitą procesą ekonominių moks
lų daktaras L. M. Gatovskr
• Palaipsniui, augančių resur.
sų bazėje, didės gyventojam^
nemokamų paslaugų vaidmuo
pasiekto turto bazėje, taps ti
krovė palaipsnis perėjimas
prie nemokamo padalinimo
pagal poreikius,pirmoj vietoj
labiausiai reikalingų daiktų».
Pažvelgus, sus'daro įspūdis
pilnai realizuotinos progra
mos «palaipsnio perėjimo į ko
munizmą»: pirmiausia viena
prekė iškris iš piniginės apy
vartos paskui antra ir tre
čia . Piniginės apyvartos sfe
ra vis silpnės, reikalingas apy
vartai pinigų kiekis vis ma
žės, galų gale ateis toks mo
mentas, kad pinigai miršta sa
vo mirtimi, o prekių apyv&r
ta vyksta komunistiniu prin
cipu be pinjgų kiekvienam
pagąl jo poreikius.
Tačiau esmėje, tai nėra taip
paprasta, ir jei mes pabandy
sime įsivaizduoti praktišką
Dr. Gatovskio receptų realiza
vimą, tai atsidursime ties vi
siška to «perėjimo į komuniz
mą* utopija
To komunistinio eksperi
mento pavyzdžiu paimsime
pirmo pareikalavimo produk
tą valgomą druską.

(B. D)

kus išprieglaudos pabėga Jis
nenori dar kartą stotyje būti
sučiuptas.
Dėlto pasiryžta
pėsčias tris šimtus šimtus ki
lometrų namon eiti.
Pilnai savimi pasitikėdamas,
keliauja dabar jau dvylikos
metų jaunuolis Samų žemės
linkui. Kaip paukštis jis nu
jaučia kelionės kryptį.
Lietuvos ūkininkai, kurie
nesusukaitomus išbadėjusius
Rytprūsių gyventojus, šiuose
nepakeliamuose bado metuo
se. pasiaukodami iš artimo
meilės gelbėjo, taipgi ir šiam
narsiam jaunuoliui gelbsti, ku
ris per Lietuvos žemę į savo
tėvynę grįžta. Jų ūkiuose jau
nuolis turi sotų maistą ir už
laikymą, kai po ilgos kelionės
jo kojos atsisako tarnauti.
Čia Vitkus šiltine suserga.
Nežiūrint jo sunkios ir pa
vojingos ligos, jį priima vie
na lietuvių šeima.
Šeimininkė globoja jaunuolį
ištisas savaites, ūkininkas
kartais pašaukia gydytoją iš
artimiausios vietos, o jo vai
kai yra jautrūs ir paslaugūs
ligoniui patarnautojaiPo dviejų mėnesių Vitkus
pasveiksta. «Aš dabar liksią
pas jus, kol atsiteisiu už jūsų
man paddrytą gerą», sako jis
dėkingas.

* pusi.
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Naujoji Socialinė Santvarka
•
(Tęsinys)
‘
r~
i
į Sakėme, kad vietoje griū
nančio kapitalistinio pastato
reikia pastatyti naujosios kri
kščioniškai socialinės santvar
kos pastatą, kurioje laisvė,
socialinis teisingumas ir mei
lė būtų svarbiausi pilioriai.

Be abejo, sukurti naujus
santykius tarp kapitalo ir dar
bo gali tik nauja dvasia. To
dėl mes kata'ikai reikalauja
me ir naujos dvasios ir pa
grindinių reformų socialiniai
ūkinių formų ir institucijų. Jų
šaukiasi, o ne tik jas pateisi
na krikščioniškasis darbo ir
nuosavybės supratimas Dėl
Naujojo pastato planas
to toliau rašysime apie dar
bą ir nuosavybę naujojoje san
tvarkoje.
— Kaip atrodys tas nauja
sis pastatas? Kokia bus ta nau
joji visuomenės santvarka? — II DARBAS KRIKŠČIONIŠ
Nelengva į tuos klausimus at
KOJE SANTVARKOJE
sakyti. Negalima aprašyti vi
sų smulkmenų, pakol ji neį
Nuo teisingo, krikščioniško
gyvendinta. Galima tik nubrėž darbo supratimo didele dali
ti bendrąjį pastato planą pa mi priklauso darbo vertini
rodyti jo pagrindinius bruo mas ir rikiavimas naujoje vi
žus.
suomenės santvarkoje
Daug kas naująją krikščio
Darbas yra — anot Leono
niškai socialinę visuomenės XIII enciklikos «Rerum Nova
santvarką vadina solida- rum • — žmogiškosios veiklos
rizmu. Mat, solidarumas y- veiksmai atliekami gyvenimo
ra vieno stojimas už visur ir būtinumų patenkinimui ir ypa
visų už visus ir visų už vie tingai savęs išlaikymui. Šia
ną. Bitelė dirba ir gina savo me apibrėžime yra puikiai iš
avilį net iki gyvybės prara reikštos avi esminės darbo
d’mo Tačiau ir visos bitės savybės: darbo asmeniškas
drauge rūpinasi kiekviena a vertingumas ir jo gyvybinis
vilio bitele. Taip ir naujojo būtinumas
je visuomenėje kiekvienasrū
pintųsi visų labu, o bendruo
Darbo asmeniškas kilnumas
menė stotų visu pajėgumu už
kiekvieną savo narį. Tokiu bū
Kyla iš pačios darbo esmės.
du ir darbdavys įmonininkas Darbas yra veikla žmogaus,
savo kapitalu bei talentais ir protingos ir laisvos būtybės,
darbininkas savo sumaniu dar sutvertos pasai Dievo paveiks
bu tarnautų visiems, ir vienas lą ir panašumą Dėka savo
kito neišnaudotų. Solidarumas proto ir laisvos valios žmo
atsakomingas vienų už kitus gus yra visų tvarinių valdo
būtų įrašytas Konstitucijoje, vas ir viešpats Pats Kūrėjas
įmonių ir draugijų statutuo Dievas pirmiesiems tėvams
se Jis būtų stropiai praveda įsakė: «Dauginkitės, pripildy
mas suinteresuotų asmenų ir kite žemę ir užvaldykite ją!
grupių.
jūros žuvis, dan
Kitas jo pagrindinis bruo Valdykite
gaus paukščius ir visus gy
žas tai socialinė lygy
vulius»
b ė tarp darbo ir kapitalo,
Užvaldymo gi nepakeičia
tarp darbdavių ir darbininkų.
ma
priemonė yra darbas. Dar
Todėl naujajai santvarkai ga
bu
žmogus
išvysto savo ga
Įima duoti socialinės demo
lias,
pajungia
sau gamtos jė
kratijos vardą Ta socialinė
gas,
pritaiko
tvarinius savo
lygybė gautų savo išraišką
vartojimui
juos
daugina, ga
ūkinėse ar profesinėse atsto
vybėse. kurios tvarkytų visą mina Darbas taip yra dieviš
krašto ūkinį bei socialinį gy kosios kūrybos atbaigimas ir
venimą Jos būtą kas tai pa dalyvavimas Dievo Apvaizdos
našaus į miesto valdybas, aps veikloje žmonijos išlaikymui.
Prie įvairių gerybių paga
keities tarybą ar provincijų
minimo
prisideda, i e abejo,
seimus. Į tas atstovybes arba
korporacijas rinktų savo ats ir kitos jėgos, kaip darbo gy
tovus visi dirbantieji toje ūki vuliai ir gamtos jėgos (šilu
ma, vanduo, vėjas eiektra).
nėję ar profesinėje šakoje
Darbas ir kapitalas būtų pas Tačiau jos nedirba pačios vie
tatytas savo vietoje atsižve- nos
be jas
pritaikan
giant į jų skirtingą prigimtį, čios panaudojančios ir rikiuo
uždavinius ir teises ūkiška jančios pre t ngo žmogaus vei
me gyvenime. Dabar taptų kios Gali kažin kiek paženg
naujai įvertintas Tai įgalin ti technika į priekį, tačiau
tų visos darbo klasės išlaisvi žmogus buvo ir liks visos pro
nimą ir pakėlimą Pasiekimui
šių tikslų reiktų naujai per
tvarkyti įmonės ir privačios
nuosavybės, ypatingai p oduktyvios ir kapitiio
režimą.

J.
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Leonardas Andriekus

— DOVANA —
Imu šią dieną, lyg saldų korį.
Nebeminėkit senos žaizdos — —
Nebesakykit Memento Mori’
Nebekartokit jo niekados .

Maniau, kad žemėj jau neišvysiu
Nei to šaltinio, nei tų lanką.
Nebenorėjau gyvent iš viso — —
Mirtim alsavo rudens dangus.

O štai atgijo net akmenėliai.
Linguot pradėjo visa,lanku-----Sakyk vėjeli, kodėl sukėlei
Taip netikėtai žalias bangas?
Gali Joninių liepsnas užlieti
Ir niekas amžiais jų neįpūs — —
Aš jau nerasčiau paparčio žiedo,
Tamsoj praskleidęs šakas, lapus.

dukcijos valdovas. Kad ir pa
prastas, žemiausias darbas tu
ri tą kilnumo žymę — y ra as
meniška žmogaus veikla.

Ką pirmo n vieton?
Dabar nesunku mums iš
spręsti senai jau besitęsiantį
ginčą: kas turi pirmenybę —
darbas ar kapitalas?!
Kapitalas yra suma tiek pi
nigų, tiek materialinių gėry
bių. skirtų kitų gerybių gauti
nimui. Taigi, yra produkcijos
medž’aginis veiksnys, o dar
bas yru dvasinis, moralinis
faktorius, kaip žmogaus ak
mens veikimas Kapitalas ga
mybos eigoje atlieka grynai
instrumentalinį vaidmenį <- rie
šingai gi darbas yra pašauk
tas būti e gže k uty vi n i u pritai
kančiu ir vadovaujančiu veiks
niu
Todėl atsakymas yra aiš
kus: da bas kaip asmeniška
žmogaus veikla tuii ir priva
lo visada turėti neabejotiną
pirmenybę prieš kapitalą, tą
grynai instrumentalinį veiks
nį gamyboje.
Liberališkai kapitalistinėje
ekonomijoje yra atvirkščiai
— pirmenybė priklauso kapi
talui Darbas yra kapitalo tar
nas ir jo visiškoje priklauso
mybėje Liberalai kapitalistai
yra tartum užmiršę, ką skel

Bet ūkininkas pastebi: «Žiū
rėk, kad greičiau savo moti
ną pasiektum Ji jau gana ta
vęs priverkė»...
Taip jaunuolis miškais ke
liauja toliau namų link. Bet
nusilpsta ir sutikęs lietuvius
partizanus, jų globoje lieka.
Štai susitikimas: «Didžiai nūs
tebęs žiūri į savo draugišką
globėją. Jis jau senokai yra
i.ietuveje bet dar nežino kas
yra tas vyras su lietuviškomis
žvaigždutėmis: partizanas
prieš rusus.
Taipgi jaunuolis žino, kad
p- rtizanai yra veikliausi vyai narsiosios trijų milijonų
tautos, naktimis turį valdžią
plačiuose Lietuvos plotuose.
Rusai pasitaiko tik dienomis,
’r tai stipriais būriais pasiro
dydarni gatvėse.
Ir taip anot jo: «Visa Lietu
Nuoirauka kunigo Jono Gabrilos kurs drauge su kitais
va yra aptraukta tankiu par- dviem kunigais buvo Enkavedistą išvežtas į Būdavos mišką
dzauų tinklu».
ir žiauriai nukankintas.

bė kad ir darbininkas yra
žmogus. O elgiasi su juo, lyg
jis būtų darbo gyvulys, maši
na ar prekė Prieš tai popie
žius Leonas XIII jau kėlė sa
vo balsą:
Tikrai nežmoniška yra iš
naudoti kitą žmogų kaip kokį
daiktą dėl savo pelno ir jo
nevertinti daugiau, kaip gali
duoti jo raumenys ir jėgos.
Naujoji santvarka nori su
grąžinti kiekvieną dalyką į
savu vietą; todėl darbą pas
tatyti gamyboje pirmaujančio
je vietoje! Ne darbas turi bū
ti kapitalo beteisis tarn s, bet
kapitalas yra dirbančiojo tar
nas Žinoma, uarbu supranta
me tiek protinį, tiek rankų
daibą tiek įmonės vadovų,
liek techn kų ir darbininkų.
Katalikai sociologai visai
nenori paneigti kapitalo tei
sių bet tik reikalauja panai
kinti kapitalo privilegijas, ku
rios yra priešingos darbo
teisėms.
Todėl jie reikalauja kitokio
produktyvios nuosavybės ir į
monių sutvarkymo Darbinin
kams suteiktų prideramą vie
tą tautos ūkyje ir kiekvieno
je produkcijos šakoje su lary
tos profesinės atstovybės ar
korporacijos, o kiekviename
fabrike įmonės tarybos, sočia
liniai direktoriai ir teisė pa
reikšti savo nuomonę vyrės
niajam. Smulkiau apie tai kai
besime, bet vėl au.

Gyvybinis darbo būtinumas
Yra kita esminė žmogiško
jo darbo savybė Ji susidarė
po Kūrėjo Viešpaties teismo
sprendimo puolusiam žmogui:
«Dėl tavo pasielgimo tebūnie
prakeikta žemė. Su dideliais
vargais gausi iš jos visomis
dienomis sau maisto!» Nuo to
laiko darbas tapo žmogui bū
tina priemonė gyvybės išlai
kymui be darbo nėra duo
nos. o be duonos nėra gyvy
bes! Iš darbo būtinumo seka
kelios praktiškos išvados, tu
rinčios didelės reikšmės nau
jojoje santvarkoje.
Pirmoji:
darbas yra
visų žmonių pareiga;
dirbti rankom ar galva, kūnu
ar dvasia kad būtų kuriuo
nors būdu naudos pačiam ir
bendruomenei. Tinginiavimas
yra pasmerkiąs Dievo, kaip
sako šv. Povilas: «Kas neno
ri dirbti, tegul ir nevalgo».
Krikščioniškoje visuomenės

santvarkoje turėtų išnykti vi
sokis tinginiavimas, išnaudo
jąs elgetavimas ir egoistiniai
parazitai visose savo formo
se. Ta prasme yra visai pa
teisinami aukšti mokesčiai di
dėlėms pinigo sumoms, nuo
savybėms ir palikimams bei
reikalui esant priverstinė dar
bo tarnyba.
Antroji išvada: kadangi dar
bas yra būtina priemonė ga
vimui duonos dėl savo gyvy
bės išlaikymo tai kiekvienas
žmogus įuri teisę dirbti Kaip
žmogus iš pačios prigimties
gavo gyvybę, taip turi iš pa
čios prigimties teise dirbti
tos gyvybės palaikymui.
Žmonės dabar vis labiau ir
labiau drauge dirba ir naudo
jasi bendro darbo vaisiais To
dėl prigimtinė darbo teisė te i
kia žmogui galią dirbant ally
ginamame darbe gauti pakart
karną savo ir šeimos pragy
venimą Darbininkas, neturė
damas produktyvinės nuosa
vybės. neturi tam kitos prie
monės kaip savo atlyginamo
darbo
Todėl teisingumas iš visų
reikalauja nekliudyti darbiniu
kui naudotis šia teise Yra mei
lės pareiga — tam tikrose ap
linkybėse net griežta pareiga
duoti galimybę kitam dirbti.
Ši pareiga ypatingu būdu įpa
reigoja valdžią ir visus kitus
viešuosius veiksnius Nors pa
prastai jie nėra įpareigoti pa
rūpinti visiems darbo, tačiau
turi griežtą pareigą ginti ir
globoti darbo teisę. Neužten
ka todėl kad valdžia šiaip
taip gelbėtų darbininkus nuo
skaudžių bedarbės ir dažnų
streikų nasėkų. Išmintinga ūki
nė ir socialinė politika bei de
ramos reformos turi iš viso
juos pašalinti!
Reikalauia reformų

“ '

Kapitalistinė sociališkai ūki
nio gyvenimo santvarka yra
priešinga šiai darbo teisei Ji
tarnauja kapitalistų pelno šie
kiniui o ne patenkinimui vi
sų dirbančiųjų gyvybinių bū
tinumų Produktyvios nuosa
vybės savininkai kapitalistai
neatlieka privačios nuosavy
bės socialinės pareigos: pa ,
teikti medžiagines priemones
drauge dirbančiųjų darbui ir
pragyvenimui. Dabartinis rėži
mas leidžia savininkams darb
daviams atleisti iš darbo 'ka- ■
da nori, mokėti kiek nori ir
praktiškai įgalina elgtis su
darbininku kaip su kokia pre
ke ar darbo mašina.
Be abejo dabar darbdavių
laisvė ir kapitalistų savivalda
vimas yra kiek suvaržyti. Ta
čiau tai įvyko dėl darbininkų
sindikatų spaudimo, o ne dėl
pačios santvarkos pagerėji
mo. Todėl sue alinis teisingu
mas šaukiasi svarbių reformų
pilnam darbo teisės įgyvendi'
nimui. Jis reikalauja visos ei .
lės pagrindinių reformų, bū
tent:
— Darbo pastatymo pirmau
jančion vieton;
— Įgalinimo darbininkus įsi
gyti kad ir kuklią produkty
vią akcijos bei nekilnojamą
ją nuosavybę;
— Pravesti gyvybinio atly
ginimo ir mioimalinės algos
su šeimos priedu visuotinį įgy
vendinimą;
— Pilnai įgyvendinti sočia
linį saugumą (bedarbės, susi
žeidimo, ligos, senatvės... at
veju);
— Sukurti socialinės'apsau
gos pajėgias institucijas.

P. Daugintis S.J.
(Bus daugiau)
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LIKTU V A

«JAUNYSTES

AIDAS»

«M. L » skyrius jaunimui.
Redaguoja Redakcinė Komisija:

Julija Simonytė, Aloyzas Kuniškis,
i Julija Jurgelevičiūtė, Danutė Jiireviii
čiūtė, ir Genovaitė Svinkiinaitė.
j

Rašius siųsti — «Jaunystės Aidui»,

Caixa Postai 4*118
São Paulo.
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VISA ATNAUJINTI KRISTUJE
(pabaiga)

kad kartu tarnautų ir Dievui,
tai yra konkrečiai gyventų
Kristus tapo centru ne tik pagal savo obalsį «viską at
kaip Atpirkėjas, bet ir kūri naujinti Kristumi», vesdamas
me Jis dalyvavo kaip antrasis tautą krikščioniškosios mora
trejybės asmuo Jis yra viso lės ir krikščioniškųjų prin
Kūrėjas ir centras. Taigi, į cipų. tiesos, doros, ir kultū
Jį turi visa lenktis, kas dan ros ‘ keliu.
guje ir žemėje yra. «Viskas»
yra įmanoma plačiausia pras
me ir suprantama kad visas
pasaulis, visi gyvi ir be gy JAUN'MO ŠVENTEI RENGTI
KOMITETO POSĖDIS
vybės kūriniai visi protingi
ir neprotingi, visas dvasinis
įvyks birželio 27 dieną (šeš
ir medžiaginis pasaulis, ir
tadienį)
7 vai vakare klebo
pagaliau visas, ir visų gyve
nijoje
Visos
vilos kur yra or
nimas turi susijungti viename
ganizuoto
jaunimo
būreliai
centre - Kristuje Jis atpir
prašomi
atsiųsti
savo
atstovus
kęs žmoniją savo krauju, ta
po galva savo mistinio Kūno iš ten kur nėra organizuoto
Mes gi esame nariai Bažny jaunimo prašomi atvykti sa
čios Mistinio Kristaus Kūno. vanoriai iniciatoriai.
Argi nariai nepriklauso ir ne
gyvena tik iš galvos ? Tik
— Lietuvių kalbos pamokos
galvos įsakymų klausant ir jaunimui yra šiose vietose:
jai pasidavus ateis tikras, pa Tautų Parke - savivaldybės
laimintas taikos ir malonės mokykloje, dėsto mokytojas
gyvenimas Tada tik bus vis Stasys Jurevičius Lapoję p.
kas palenkta Kristui ir vis p Meškauskų mašinraščio kur
kas atnaujinta Juomi.
suose dėsto mokytojas Kos
Jaunuomenėje yra gyvas tas Meškauskas, Senam Ma
noras tobulintis ir tobulinti lūne p p. Tūbelių rezidencijo
pasaulį, o šis šūkis kaip tik je - mokytojas Jonas Kaseliu
ir yra geriausia priemonė sa nas, Bom Retire Dom Bosco
vo ir kitų tobulybei siekti. mokykloje, mokytojas Stasys
Tai siekimas, kuriam gali at
sidėti ideali ir drąsi jaunystė, Remenėius, Vila Zelinoje Se
nežiūrint nei pajuokos, nei selių gimnazijoje - mokytoja
šmeižtų, nei darbo, nei vargo; Halina Mošinskienė, beto ma
jaunystė, užsidegm-i tautų žiesiems dar trys klasės ' ila
apaštalo pavyzdžiu, Kuris nė ZeTnoje. moko p Jadvyga
tik žavisi, bet ir gyvena tais Valeikienė, p Antanina Guda
žodžiais Visa palenkiame davįčienė. seselė M AntoneKristui, visus savo sumany ta ir p. Marija Kindurienė dai
mus, ateities planus, mokslą, navimą) ir viena arque das
kūrybą savo gražiąją jaunys Nações moko p. St Jurevi
tę ir visą gyvenimą, ne ma čius
žiausios dalelės neiškiriant.
— Vila Zelinos lietuviškos
TARDAU J. N i DIEVUI i R
mokyklos
mokiniai Vardo Tie
TĖVYNEI yra iyg konkreti
zuojąs praplėtimas šūkio: «Vi nos proga pasveikino savo
sa atnaujinu Kristuje». Jis nu mokytojas p. Antaniną Guda
saku, kau ateitininkus siekda vičienę ir seselę M Antonetą
mus realizuoti lokį platų ir ir įteikė joms kuklias dova
niekuomet neįvygdomą obal nėles.
sį, turi dirbti savo tautai taip
— Jaunimo šventės proga
svečiai įurė.- piogos pamaty
ti visą eilę dar niekada São
Pauty nešoktu tautirių šokių:
Gyvatarą. Subatėlę ir Siaudė
lę Šokius parengs p. Julius
Guiga.

Pirmosios Jaunimo Šven.ės Dalyviui 1955 m.

Paskutinės Jaunimo Šventės dalyviai 1958 m.
Tikimasi, kad š/m šventė rugpiūčio 2 d bus už visas geriausia.
Tą pačią dieną žais krepšinį iš Amerikos atvykę lietuviai sportininkai.
J Augustaitytė-Vaičiūnienė

JAUNI V O RAŠINIŲ
KONKURSAS

Ryšium su «Tėviškės Žibu
rių savaitraščio dešimtmečiu
skelbiamas jaunimo rašinių
konkursas kurio mecenatas
yra kun dr Juozas Prunskis,
paskyręs $100.
I Konkurse gali dalyvau
ti viso pasaulio lietuvių jau
nimas iki 25 metų amžiaus.
H Konkurse dalyvaujan
tieji pasirenka vieną šių temų:
1 Kokią reikšmę teikiu re
ligijai savo ir tautos gyveni
me?
2. Kokios mano pareigos
Lietuvai ir gyvenamajam kiaš
tu i?
3 Ką man duoda lietuviš
ka spauda?
4 Kaip vertinu gyvenamo
jo krašto jaunimą?
5. Ką galvoju apie jauno
sios ir vyresniosios lietuvių
išeivijos kaitų santykius?
III - Pašiaio apimtis: apie
500-700 žodžių Pašyti galima
tik lietuviškai: mašinėle arba
ranka
IV — Po rašiniu pasirašyti

— Dėl dalyvavimo jaunimo
šventės programoje jau susi
tarta su Tautų Parko, Bom
Retiro ir Vila Anastazijos jau
nimu Tariamasi su kitais.

KELI

ŽODŽIAI

Leiskit man pasakyt nors kelis žodelius!
Taip neoškit miškai ir neūžkit keliai...
Aš pati negirdžiu savo balso per jus...
Jeigu galit, klevai, jūs šlamėkit tyliai!

/

Kai einu pamariais, horizonto takuos
Vos matyti laivai, lyg taškeliai balti...
Ar mane beišgirs, kai paklausiu aš juos;
Ar į tėviškę vis vartai dar užkelti?
, . č.

Jeigu plauksite jūs Baltijos pakraščiais, —
Ar nematėt žvejų su šilkiniais tinklais?
Ar Jūratės pilies neišbirę langai,
Ar girdėti daina ten tyliais vakarais?
i

Gal nuo stiebo atskris mėlynrūbė kregždė,
Kas girdėti namie, jinai daug pasakys...
Bus liūdnam Nemune pasivilgiua sparnus,
Ir nušluostys su jais ašarotas akis.

Bangos stoja piestu, pušys ošia krante.
Horizonte išnyko baltieji taškai...
Apsitraukė dangus debesuota skraiste,
Ir, sužeidus rankas, erškėčius beraškai.

Kad aš paukščių žinočiau kelius,
Kad gegutės nukristų man plunksna raiba,
Išskaityčiau iš jos aš visus žodelius
Mūsų sodų baltų paslapčiausia kalba.

— Į jaunimo šventę svečių
žada atvykti net iŠ Rio.

— Tautiečiai mielai įsigyja
pakvietimus į jaunimo šven sla py varde ir pažymėti amžių
tę ir gausiai aukoja. Džiugu ir išsilavinimą (gimnazija, ko
kad lietuviai parodo gražų legija, universitetas ir kito
tautinį susipratimą ir remia kia mokykla). Tikrąją pavar
savo jaunimą.
dę r.u adresu įdėti atskiran
užlipintan vokan ir išsiųsti
JAUNIMO ŠVENTĖS
kartu su rašiniu.
PROGRAMOJE
V —- Rašinį išsiųsti nevėliau
1959
m spalio lã d. šiuo adre
vaidins:
. ■ \
su:
Konkurso
941
Jūros Dukra Emilija Bar- Dundas St. W,Komisijai,
Toronto 3,
taškaitė. Žveją - p. Aleksan Ont., Canada.
dras > inkšnaitis. Ramūną - Ka
zimieras Miliauskas, Lytą Ju Į VI — Už geriausius rašinius
Ii ja Jurgelevičiūtė, Sagą - Juo skiriamos premijos: l-$50, IIzas Bielskis, .Gaidą - Augus $30 ir III $20. Premijos gali
tas Zalnba. Gundą - Nijolė būti išmokėto® gavėjų pasi
Vinkšnaitytė^ąncpiolę - Joa rinktomis knyga mis arba pi
na ftHtkūnriiteC iPfėihęūę - Lil nigais.
ei ja. Juodely tę, Audri - .Apta-,
V H — Premijuotirašiniai
11 as -Ųe tifo vas;gėąo vaidini me
bus
išspausdinti «T. Žiburiuo
veikia piemenukai, undinės
ir jaunimas.
se». «T. Žiburiai» taipgi pasi

lieka teisę spaysdinti ir nepire
mij uotus rašinius.
VIII — Premijos Įteikiamos
Toronte 1959 m. lapkričio 14
d. per «TŽ» dešimtmečio mi
nėjimą.
į
— Vertintojų ^komisijos
sudėtis bus^paskelbta vėlia»

«Tėviškės Žiburiai».
1959 m gegužės mėn 15 i
4.*»*4-**»****‘>»*»t>»»**«M-**'
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Skaitykite «Músu Lietuva»
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LIETUVA

pusi

LIETUVIŠKŲ PAMALDŲ KA
LENDORIUS

Dr. AYRTON LORENA
Dr. VICTOR AUSENKA

■

TAUTIEČIAI!

Advocacia

Skaitykite ir platinkite vienintelį Pietų Amerikoje
pbpuliarų 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 200,60.
Pinigus siųsti: «Gintaras* Caixa Poetai 7988, S. Paulo.

atlieka visus teisinio pobūdžio darbus, kaip įvairių
bylų vedimas, iūventarijų sudarymas, deskitis. doku
mentų atitaisymas, nuomininkų išmetimas ir kiti darbai.
Raštinė:
R
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GEROS ŽINIOS

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 , Lapą 16
vai. ‘
Ketvirtą:
Utinga 19 30 vai,
Paskutinį:
Vila Anastacio 8,30 vai.

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 mokesčiui ir muitas apmokami čia.
Gavėjas nieko neturi mokėti.
♦ Siuntiniai pilnai apdrausti - žuvus grąžiname pinigus
arba pasiunčiame naują.
Kreipkitės pas:
Jonas Valavičius, R Pe Bęned. de Camargo. 698 Ponha
Al. Boguslauskas, R Uranium, 240 - Brooklyn Paulista
Rašykite: Caixa postal 403 — São Paulo.
SIUNTINIAI Į LIETUVĄ

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

PRANAS & CIA. LTDA
Madeiras em gerai

SĖDĖ: Rua México, 98 - 9.o - sala 904 — kone: 5202^
«Endereço Telegráfico: «CABIUNA»
Rio de Janeiro
Serraria « 1 T A » — Serra dos Aimorés — Município de
Nanque - Estado de Minas Gerais^

«TĖVYNES GARSAI»
LIETUVIŠKOS MUZIKOS VALANDA.

— Jei Jūsų namams reikia
kokio nors akmens ar marmu
ro išdirbinio kreipkitės pas
savo tautiečius MARMORARÍA
IR. M-CKEVIČiUŠ LTDA. R.
Salesopclis, 146. ( Travessa da
Av. budge 1020) Tel 81-0460
.-a ..ujvB >tuaa
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Statybos medžiagos sandėlis ir įvairių geležinių daiktų, indų bei darbo įrankių
krautuvė tiktai pas

RADIO^COMETA — Z.Y.R. 217, Vidutinėmis bangomis
1.130 kels. Mikrobangomis (frequência modulada) 1371 mg.
SEKMADIENIAIS
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 I
Vadovauja «TĖVYNĖS GARSAI» Kolektyvas.
Adresas: Caixa Postai 403, S. F aulo, BRAZIL.
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Dabar parduodame:

1

Siuvamas «Singer»

mašinas,

LINDO! A

IB2MÂCJ Í Al l ll I J

paskutinio modelio televizijos aparatus «ínvictus»,

geriausios rūšies (Alta fidelidade) radijo aparatus.

.

Lindoya vanouo yrr „«^di žinomas gėrimas,
kurio puiku veikimą į žmogaus sveikatą jau
visi yra vienbalsiai pripažinę. Pabandykite,
įsitikinkite ir visados naudokite!

Gazo pečius, geriausios rūšies už pinigus ir ilgam

išsimokėjimui, geležies reikmenų, dažus - elektri

H

VANDENS

GARSIOJO

nius įtaisymus ir įvairių daiktų dovanoms ir t. t.
Kua Dino Bueno, 795 a 835
es: 51-4019 e 51-2223

PRAÇA SÃO JOSE DOS CAM* OS, 1 - V. ZELINA
SÃO PAULO - i e|pf. n p 63 5915
Ponto Final do Ônibus V Zelina n." 93

K

Caixa Postai 3967

SÀO

PAULO

Pastaba: Taisome radijo aparatus,
Darbas garantuotas.

Dideli pasirinkimas medžiagų ir skoningas

pasiuvimas, LAURO S.-'NDRON vxrišli, rfilm
«iki «.p » m.r tf' «-.hi © m m m m* h a n, r r s « ♦ t «* =

I ESCRITÓRIO CONTÁBIL «V. ZELINA» •

IRMÃOS BAUŽYS

*A
«
4
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Pça. S. José Campos, 8 S/ 2 - V. Zelina - S. Paulo
Telefone 63-6005

-----------—- ---------- ---- ----------- - -- —----------- —--------

Aberturas de firmas
Encerramentos de firmas
Transferencias de firmas
Ckmtrat. na Junta Comercial
DbUrat. na Junta Comercial
Eaerfe® Fiscais
B®erM®s Comerci&is

I
I
*
*
t
*
s
í

s
t

j

ittratf® n® C- *1 C. ®cb a a.® 55’

■

Contratos de locação
Cartas de Fiança
Heqi erin ento»
H-iiwnco».
Alvarás diversos
Seguros de Fogo e
Seguros de acidentes

HORÁRit) das 8 às !H horas.

JIU VYKI. OJE LAUK©
Rua do Orfanato, 686

|
I
&

Vila Prudente

|
‘

Fone 63-5294

São Paulo
|
s
e
?

Medžiaga parduodama ir išsimokęjimui

Ateikite ir įsitikinkite medžiagos ir darbo kokybe ir kame

6

(pabaig

DĖKOJAME

NV.

ZELINA,

515

—

CAiXA

LIETUVOS KONSULATAS
6147 South Artesian Avenue
Chicago 29, Illinois
1959 m. birž. 5 d.
4
p. A. Pališaičiui
Lietuvos Konsului
São Paulo - Brazil
Lietuviai krepšinio žaidė
jai išvyksta pas Jus liepos
mėnesio pradžioje. Kaip, tur
būt, žinote, jie žais Colombi
joje. Venezueloje. Argentino
je, Brazilijoje ir Urugvajuje.
Chicagos miestas paskiria
juos lyg ir savo atstovais Įteik
iri kvietinius sporto šefams Į
Pan American žaidynes ku
rios Įvyksta Cbicagoje rugpiu
Čio mėnesyje šiais metais.
Žaidynių tvarkytojo, Burmis
tro Richard J Daley adjutan
to, pulk Jack Reiily laiško
nuorašą čia jungiu. Detalės
bus pasiųstos vėliau.
Petras Daužvardis
Lietuvos Konsulas

SVEIKINIMAI JONAMS
«Mūsų Lietuvos» skaitytojų
ir rėmėjų tarpe turime šiuos
Jonus: kan Kardauską, Bagdžlų Valavičių Deveikį, Zaiz
dį, Adomavičių Abraitį. Tys
liavą, Usecką. Leveskevičių,
Cicėną, Kupstaitj. Slatkantarą. Dačiulį, Cižinauską. Bam
balą, Sanavičįų, Paukšti, Pau
lauską, Rinkevičių, Makusėvi
Čių. Ciuladą, Kilinską Saka
lauską. Stasilioni Skrebį. Gu
tauską, Kilinską. Rumbutį. Aa
driukaitį. Dečiūną Kibelkštį,
Buragą. Budrevičių. Antanaitį,
Tatarūną (sūnų). Gorskį, Kal
vaitį, Dimšą, Silicką, Tvanaus
ką. mdolskį, Pikūną, Milčiuką
Juodelį Kazlauską. Kaseliūną.
Belo skaitytojų tarpe yra
visa eilė, kurių vardas pažy
mėtas tik viena raide «J».
Manome, kad ir jų tarpe yra
Jonų. Visus JONUS VARDO
DIENOS proga nuoširdž ai
sveikiname linkime ilgiausių
metų ir gausios Viešpaties
palaimos.
— Lietuvos Konsulas São
Ratilyje p. A. Polišaitis užsi
mokėjo «Mūsų Lietuvos» gar
bės prenumeratą 1.000,00 cr.
Ačiū.

— Jonas Rinkevičius užsa
kė «Mūsų Lietuvą» savo du
krelei Elęnai, neseniai išvy
kušiai Į Šiaurės Ameriką.
— Jonas ir Marija Finkevi
čiai Kultūriniam radio pusva
landžiui paaukojo 300 cr.

— «M. L.» Skaitytoja A. Va
seliauskaitė iš Belo Horizon
te rašo, kad šiemet ten esam
ti labai graži ir šilta žiema,
todėl miestas su'aukia daug
turistų iš kitų šaltesnių Brazi
lijos miestų.

POSTAL,

371 —
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— Neužmirškite savo parei
gos atsilyginti laikraščiui pre
numerates mokestį.
— ATEIKITE PAS MANE VI
SI, KURIE VARGSTATE IR
APSUNKINTI ESATE, O AŠ
JUS ATGAIVINSIU (sako Kris
tu-) Mat. 11,28.

LIGONIŲ ŠV. MIŠIOS IR VE
LYKINĖ KOMUNIJA

Ir šiemet, kaip ir praėju
siais metais per ŠV. PETRĄ
birželio 29 dieną, Vila Zelinos
bažnyčioje 4 vai po pietų bus
laikomos specialios šv. Mišios
Ligoniams ir bus jų Velykinė
Komunija. Lietuviai kunigai
prašo šią dieną atgabenti į
bažnyčią visus ligonius, sene
liūs ir kitus kurie reguliariai
nepajėgia lankyti bažnyčios.
Rūpindamiesi savųjų sveika
ta ir medžiagine gerove ir jų
dvasinių reikalu. Kas neturi
galimybės ligonius Į bažny
čią pristatyti, prašoma pra
nešti kunigams paliekant li
gonio vardą pavardę ir antra
šą Klebonijoje.

— Birželio mėn 15 d. São
Paulo katedroje sumainė
>
dus Stasys Žutautas su Aklo
ne Kuzmickaite. Religines apeigas at-liko bei palaimino
S Paulo kardinolas Jo Em,
Dom Carlos Motta. Šliūbo me
tu giedojo katedros choras
Svečiu bei draugų tarpe bu
vo mons K Mill uskaš ir ki
ti Vaišės buvo jaunosios tėvų.namuose. Moko je. į kurias
atsilankė jaunuosius pagerbti
ir J. E kardinolas lydimas
vyskupo Dom Paulo R oi i m
Loureiro. Jaunieji buvo pa
gerbti. kaip pažymėjo kardi
nolas. del sąžiningo jaunojo
darbo, kuris jau virš dešim
ties metu, dirba pas kardino
la šoferiu Vaišių metu skani
bėjo lietuviška daina
— Amerikos lietuvių krep
š'ninku pirmas lošimas São
Paulyje yra numatytas liepos
mėn 31 d vakare. Ginasio
Pacaembū patalpose Šiuo ir
kitais reikalais kun P Paga
žinskas ir K. Ausenk-a buvo
nuvykę antradieni i Federa-,
ção Paulista de Basketball
valdybos susirinkimą Raulistai svečius iš tolimo krašto
ruošiasi gražiai sutikti

— Ana Ausenkaitė. seselių
pranciškiečių gimnazijos tre
čios klasės mokinė Gremio
R M Arcanjo buvo išrinkta
karalaite «Vainikavimas» bu
vo 13 d birželio įvykusiame
Gremio S M. A. parengime.
Princezomis išrinktos: Ir Pavilonyte ir S. Souza.
— Birželio m 17 d. vila
Beloję mirė Ieva Kupstienė.
Nuliūdime paliko dukteris, sū
nūs ir anūkus.

Klausykis São Paulo Lietuvių Kultūrinės
Radio Programos
Iš Radio Nove de Julho, kiekviena sekmadienį nuo
18,00 ligi 18:30 vai., banga 540 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 i.ždininko p. Petro Šimonio, ar kun. P. Ragažinsko vardu šiuo adresu: caixa postai 4118, São Paulo.

«Mūsų Lietuvos» vakaro pasisekimui aukojo ir
dirbo visą eile laikraščio rėmėjų bei bičiulių kurių vie
ni jį parėmė didesnėmis piniginėmis aukomis produktais,
darbu. Nuoširdi} padėkos žodį tariame Seselėms Frančiškietėms leidusioms veltui sale pasinaudoti rašy ojai
K Pažeiraitei-Kaseliūnienei parašiusiai vaidinimui veika
lą. artistams: St Ambrozevičiūtei. I Klišytei, M. Kleizai
tei, J. Baranauskui, V. Tatarūnui, J. Razulevičiui,
už vaidinuima, J Bagdžiui už režisavimą.
Parėmusiems produktais ar didesne pinigine «su
ka bufetą: L Matelioninei, kap. J Čiuvinskui, M. > emen
čienei. K Ausenkai, V. Tijūnėliui, Janulevičiui, A Žibui,
J. Karpavičiui. J. Baužiui, M. Matelionytei, J Valeikie
ne, Žarkauskui.
Dirbusiems vakaro paruošime bei jo metu salėje,
prie durų, bufete: L Matelionienei M. Slautienei, A.
Trubienei, Sabatino Ranieri, J Baužiui. P. Širm.niui, Ant. S
Skrebiui, B. Latvėnui, B Rimkui, J. Karpavičiui. K. Ali į
šauskui, A. Meidui, P. Paviloniui. Alg Savickui
Visiema rėmėjams ir talkininkams tariame nuo- |
lietuvišką ačiū.
«Mūsų Lietuva»
— KERMOŠIUS VILA ZELlLA ZELINOJE LIEPOS MEN.
ŠEŠTADIENIAIS IR SEKMA
DIENIAIS.
— Liet Kat. Moterų Drau
gijos susirinkimas šį sekma
dienį pusiau ketvirtos valan
dos po piet Vila Zelinoje.

— Birželio m 17 d. Vila Ze
linoje įvyko Liet. Bend Ta
rybos posėdis, kuriame be
veik visą laiką užėmė įstatų
svarstymas. Tautos Fondo po
sėdis neįvyko, nes kviestieji
neatsilankė.
— Sekmadienį. 14 vai bus
atremkami- krepšinio žaidėjai
ir pradės tremtu itis - ruoštis
lošimui su Amerikos lietuviais
krepšininkais. Lošimas su S.
Paulo lietuvių rinkime yra
numatytas 2d. rugpiūčio Vila
Zelinoje 14 vai Lietuvių rnk
tinę ruoš Florestos techmkastreneris P. Genevičius.

— Birželio m. II d. mirė
rė Petras Augulevičius. kilęs
iš Vilkaviškio, 75 m amžiaus.
Nul ūdime naliko žmoną Ur
šulę ir dukterį Leonardą Jakš
lienę.
PAIEŠKOMI:
2o. Tamošėtis Stasys, gi m.
1902 m
2 , Vedeckis Antanai
22 Vedeckis Jonas,
23 Vedeckis Bronius,
21 Čiesnys Kazys,
25 Čiesnys Bronius,
26 Čiesnys Stasys
27. Bagdonas Kazys,
98. Šimkevičius Pranas,
29 Šimkevičius Koste,
3n. Gasparaitis Stasys,
31 Dainis Lionginas, gimęs
1912 m ,
32 Guziniauskas Czeslaw, gi

męs 1928 m. Ukmergėje, sū.
nūs Stanislovo ir Salomėjos,
33. Žemaitytė Lydia, gimus
1915 m. duktė Jurgio.
34. Gorschene Audė,
35. Gober Erika gim. Spi'gis,
36. Geneikis Heinrich, gim.
192t m. 1111,
37. Gloszat Anna, gim 1924
metais
38 Grigulewitsch Samnel,
gim 1910 m..
39. Grobstą Elisabeth,
40 Grunwald Otto, gim. 1900
metais
4’, Grunwald Maria.
42. Grunwald Meta, gimus
1925 m .
43. Grunwald Albin, gim.
1930 m.,
44. Gwildis Wilnelm, gimęs
19o1 m. 29 I,
45 Gwildis Willy, gim. 1924
m 24-III,
46 Gailus Christoph, gimęs
1901 m. 25 XIII.
47 Gabel Winzeut, gim. 1935
metais,
48. Gabel Irene, gim 1939 m ,
49. Gáubvs Magdalena, gim.
1925 m 27X11.
50 Kriaučiūnas Vincas, gim.
1911 m. 11 IV
51. Kličius Juozas, gim 1918
m. sūnus Jono.
•2 Kokszten Jan. gim. 1923
m. Lietuvoje, sūnus Valerijos
ir Simono.
53 Kudzma Jonas, gim. 1907
m Lietuvoje, sūnus Jono,
54. Kapočius Povilas, gimęs
1926 m Ukmergėje,
55. Korejko Wladimir’ Kasimirowitsch’ gim. 1908 m. Kau
ne,
56. Kotska Stasys, gim. 1921
m. Radviliškyje, sūnus Bene
dikto.
57. Kosemerenos Felexes An
ton, gim. 1998 m Lietuvoje,
58 Lukoševičia Ignas ir Ale
šia
59. Mazden Anna, Frieda ir
Karl,

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

ANTANO PAVILOfNI©

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.

EJCKITCKI© CONTAEll.
NIAfCIMEISTC
Irmãos Nascimento
REG. C.R.C. SP. Mro 1.484

Atlieka firmų atidarymus, perleidimus, komercines
ir industrialines apyskaitas, sutvarko dokumen
tus, sudaro sutartis surašo prašymus ir ki
tos rūšies darbus atlieka.
Juridinis Departamentas — Nejudomo turto pardavimas
Av Zelina, 831
Vila Zelina — Tel. 63-2767 - S. Paulo

Teisiniai partija yra uždary
ta ir jos veikimas uždraustas
tačiau praktiškai komunistai
veikia kiek tik nori. Jų va
das Luiz Carlos Prestes visur
važinėja, sako kalbas, duoda
spaudos atstovams pasikalbę
jimus.
Komunistų tikslas paimti
valdžią į savo rankas. Bet-da
bar jie jėga taip padaryti ne
gali, yra per silpni. Tikslo pa.
siekti, kaip buvo minėta jie
skverbiasi į sindikatus, vals
tybines įstaigas, ekonomines
organizacijas. Pavyzdžiui jei
komunistams pavyktų Brazili
joje paimti į savo rankas vi
sus sindikatus, bet kuriuo mu
mentu gali suparaližuoti viso
krašto gyvenimą ir sukelti be
tvarkę kuri išsivysi) tų į ria i
šes. kuriomis komunistai bū
dami gerai organizuoti, vy
riausybei paimti į savo ran
kas.
Kaip kiekvieno krašto taip
ir Brazilijos komunistai veiki
mo nurodymus gauna iš Mask
vos. Komunistinę propagan
dą platina ir satelitinių vals
tybių diplomatiniai atstovai,
įvairios neva neutralios orga
nizacijos kovai už taiką, vi
sokį kultūriniai institutai. A
not pranešėjo Brazilija gali
kristi į komunizmo nasrus,
jei nebus imtasi reikalingų
laiku priemonių propagandai
sustabdyti.
Vyriausybe, parlamentas tu
retų išleisti griežte nius įsta
tymus prieš komunistinį vei
kimą ir duoti daugiau laisvės
krašto saugumo organams.
Turėtų būt uždaryta komunis
tinė spauda, komunistams tu
rėtų uždrausti būt valdinin
kais, mokytojais, o esančius
šal nti. Pati visuomenė, ypač
balsuotojai iš išrinktu depu
tatų. arubernatoriij turėtų rei
kalanti griežtesnės linijos1
prieš komunistus Dabartinė
padėtis komunistų veikimui
yra patogi Anot pranešėjo,
komunistų yra net užsienio
reikalų ministerijoje aukštes
nių valdininkų tarpe.

6 . Vite Liže,
61. Mejeris Liudvikas, gim.
1916 m. 21-1V,
62 Mažeika Kazys, gim. 19J1
m Šiauliuose, sūnus Antano,
62 Norkus Aleksandras-Vy
tautas, gim. 1921 m. 12X11.
Ieškomieji arba apie juos
žinantieji, prašomi atsiliepti:
CONcULADO DA LITUANIA,
R Dom Josė de Barros, 168.
Cx Ptal. 7249, S. Paulo, Brasil.
Parsiduoda

Rašoma mašina «Maiseless»
geram stovi, kaina visiems
prieinama. Smulkesniu infor
macijų vietoje: Rua Tamuanas, 35, V. Zelina. .
SIUNTINIAI Į LIETUVĄ IR
RUSIJĄ
Medžiagos žieminiams ir va
Bariniams rūbams (yra pavys
džiai). Vaistai, maistas, skal
biniai, avalynė, megstiniai, ko
jinės, pirštinės, skaros, siūlai
ir daug kitų prekių.
Siuntinių pristatymas garso
tuotas.
Gavėjas nemoka nieko
Pageidaujant — siunčiam»
oro paštu.
Kreiptis: Magdalena Vinkšnaitienė - rua Barão do Pi
rai, 65, Vila Zelina.
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SIUVĖJAS
POVILAS AMBROZBV1ÕIUS
Rua Inhągapi, 9 - V. Želvos
(prasideda IS Ar. Zetina, 59$

