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Ženevos Konferencija Pertrauktą
Keturių didžiųjų užsienio 

reikalų ministerial su desėt- 
kais patarėjų jau grižo į savo 
kraštus nieko nenutarę ir nė 
vienų klausimų nesusitarė. 
Tačiau pati konferencija yra 
tik pertraukta, bet ne nutrauk 
ta, nes užsienio reikalų minis 
teriai nusprendė dar kartą, 
liepos m. 13 d., grįžti Žene
vos ir konferenciją toliau 
tęsti. i

Beveik jokių vilčių nėra, 
k*d ir sekančioje, liepos m. 
konferencijoje. prie ko
kio nors susitarimo būt priei 
ta, nes nė viena pusė nenori 
daryti nuolaidų

Kai konferencija prasidėjo, 
jos darbų planas labai platus 
Savo numatytas: Europos ben 

į dri reikalai ir «pecaliai Vo 
kietijos suvienyjimas. Bet ma 

, tant, kad apie Vokietijos ru- 
1 vienijimą negali būt nė kal

bos, rusai nenori kad Vokie 
tija būtų bent šiuo metu, su
vienyta, tai konferencija pasi 
liko tik prie Beriyn^ klausi
mo. O tas Berlyno klausiems 
yra šitoks: Vakariečiai nori, 
kad rusai sutiktų ir nevarytų 
pyopągandbs, kad Vakarai 

. (Amerika, Anglija ir Francu 
lija) Berlyne galėtų pasi'ikti,

l ■ ■ . . • T~

— Amerikos pirmieji septy 
ai vyrai kelionei satelitais iš
rinkti Jie v,f yra sprausmi- 
nių lėktuvu lakūnai visi ve
dę, visų amžius tarp 30 40 me 
tų Jie bir o atrinkti iš 56 sa
vanoriu p ilgu vjenos savai
tės žiaurių bandymu Turėio 
išbūti 65.000 pėdu aukštume 
valandą; turėjo išbūti tris va
landas akliname tamsiame, be 
garso kambaryje; juos suko 
čentrifūga dideliu greičiu ir 
stebėjo kaip reaguos: jie tu
rėjo išbūti po porą valandų 
karštyje 130 laipsnių ir 11

Dabar jie bus porą metų to 
liau treniruojami — turės pa
kelti didelį šaltį ir karštį, 
stumdymą, kritimą ir staigų 
kilimą.

Planuojama, kad 1961 teks 
vien ?m iš septynių keliauti su 
raketa apie žemę.

Vokietijos Ku(tūrinė Veikla 
Užsieniuose

Kaip parlamente aiškino už 
sienių reikalu min Brentano, 
kultūriniams santykiams su už 
slėniu skiriamos sumos 1959 
m. išaugę iki 28 milijonų mar 
kių, kai 1954 m. tebuvę vos 
8,8 mil. Tai tik užsienių rei
kalų min. sąmatoj Be to, la
bai išaugę kitos vyriausybės 
išlaidos Sietus reikalams Taip 
užsienio vokiečių mokykloms 
1954 m. buvę skiriama 3 mil, 
# 1959 m. biudžete jau 33,6 
markių Nuo karo pabaigos į 
užsienius buvę pasiųsta 6ou 
vokiečių mokytojų. Užsieniuo 

esą 220 vokiškų ir nevo 
kHkų institucijų, kur mokoma 
vokiečių kalbos 1958 m. bu 
vę Įkurta 41 kultūrinė vokiš
ka institucija užsieniuose

* Tarptautinio akademinio pa 
•įkeitimu programoje 1958m 

su dabartiniais kariuomenės 
daliniais ligi Vokietijos suvie 
nyjimo. Taip pat. kad būtų 
laisvas kelias susisiekti su 
Vakarų pasauliu.

Kremliaus siūlymas yra vi
sai kitoks. Jų siūlymas yra 
šitoks:

l Vakariečiai Berlyne ga 
Ii . dar metams laiko likti, jei 
savo įgulas sumažins iki «sim 
bolinio» skaičiaus ir susiau
rins taip pat apginklavimą

2. Kita sąlyga, kad Vakarų 
Berlyne būt sustabdyta bet 
kuri propaganda prieš Rytų 
\ okietiją ar kitas komunisti
nes šalis.

3 vakarų Berlyne turi būt 
likviduojamos visos- organiza 
cijos, kurios užsiėminėja špio 
nažu prieš «socialistines šalis».

4. Vakariečiai neturi Vaka 
rų Berlyne įrengti bazių ra
ketiniams ir branduoliniams 
ginklams

Maskvos politikos tikslas 
yra vakarus išstumti iš Berly 
no ir jį prisijungti prie Rytų 
Vokietijos.

Su šitokiais reika'avimais 
ir tikslais bus atnaujinta ke
turių didžiųjų užsienio reikalų 
ministerių konferencija. Jos 
pasisekimu niekas nebetiki.

buvę duota 1500 stipendijų, vi 
šo 3.3 mil. markių, kai 1954 
m. tebuvę tik 41 stipendija 
bendroje sumoje 322 0( 0 mar 
kių Taip pat labai pakilęs už 
šiemečių studentų skaičius 
Vokietijos augštosiose moky
klose 1958 9 mokslo metams 
įsimatrikuliavę 17 5(d) svetim
šalių studentų kai 1954 m jų 
tebuvę vos 3,500. Daugiau 
kaip trečdalis šitų studentų 
atvykstą iš Afrikos ir Azijos 
kraštų

Vyriausybė numatanti dar 
daugiau panaudoti užsieniuo
se savo filmus, radiją ir tele
viziją

— Kaip Sniečkus aiškina 
Lietuvos gyventojų sumažėji
mą. Mitinge IX forto muzie
jaus aridarymo proga gegu 
žės.30 d. Lkp centro komite 
to pirmasis sekretorius A. 
Sniečkus t k. pasakė kad 1946 
m. Rygoje vykusioje teismo 
byloje «dėl vokiškųjų fašisti
nių grobikų piktadarybių Pa
baltijo respublikose> buvę 
nustatyta, kad Lietuvos teritd 
rijoje jie nužudę «apie 700,000 
taikių tarybinių piliečių bei 
karo belaisvių» Sniečkus pri 
dūrė;. ‘Tą proga tenka pažy
mėti kad dėl šitos priežasties 
gyventojų s ka i c i us Li etų vo je 
iki šiol nepasiekė prieškari
nio dygio'Visiems yra žino 
ma kad ne vien «dėl šitos 
priežasties* Lietuvos gyven
tojų žuvo nuo sovietinio tero 
ro - apie tai Sniečkus tyli.

— 5il jaunuolių ir mergai
čių gegužės 5 d iš Vilniaus 
stoties išvežti į Karagandą, 
Šur buspfetnaiidptimėtaThrgi 
jos kombinato statyboje. Šitas 
Kazachstane metalurgijos kent 
binatas turįs būti pastatytas 
ligi ' 1963 mėtų. -•

r NUOLATINI «MÚSU LIETUVOS» RĖMĖJA IR 
SKAITYTOJĄ

JONĄ JAKUTI
VARDO DIENOS PROGA NUOŠIRDŽIAI SVEI
KINAME IR-ILGIAUSIĘ METŲ LINKIME.

«M. L. »

ARGENTINOJE

Kariuomenei spaudžiant pa 
keistas ministerių kabinėtas 
ir kiti aukšti valdininkai sim 
patizavę peronistams ar ko
munistams. Pakeitimas pada
rytas tik dalinis Dalis minis 
terių pasiliko.

Yra gandų kad dalis kariuo 
menės ruošėsi dabartinę vy
riausybę jėga nuversti. Sąry 
šy su ruošiamu perversmu 
yra areštuotų aukštų kariuo
menės vadų.

Padėtis dar nėra nusistove 
jusi. Kaikurie aukšti kariškiai 
reikalauja kad prezidentas 
Frondisi atsistatydintų ir būt 
paskelbti nauji rinkimai.

Naujon vyriausybėn įėjo 
kariuomenės rekomenduotų 
žmonių

Argentinos politinis krizis 
yra didelėje dalyje ekonomi 
nių sunkumų pasekmė. Jei 
krašto ekonominė padėtis bū 
tų gera, niekiltų nė nepasiten 
kįnimų

Politinis krizis ministerių 
kabineto reforma dar nesibai 
Rė.

— Italijoje yra ruošiami 
komunistų agitatoriai Pietų 
Amerikai, italų kolonijoms 
Komunistų agentams ruošti 
Italijoje yra keliolika moky
klų.

Brazilijos kcnflik as su Fundo 
Monetário I nternacional

Fundo Monetário Internačio 
nal yra tarptautinis bankas, 
kuriame turi indelių beveik 
visos laisvojo pasaulio valsty 
bės, tik nevisos vienodai yra 
įdėjusios pinigų Šio fondo už 
davinys yra teikti, su tam ti 
kromis sąlygomis ir garanti
jomis-atskiriems kraštams pas 
kolų-. Brazilija keliais atve
jais yra gavusi paskolos. Da
bar Brazilija, sawf senoms 
skoloms SuŪkviduoti su užsie 
niu vėl yra reikalinga pasko
los. Bet Fundo Monetário In
ternacional vadovybė padarė 
užmetimų, kad Brazilija neiš 
pildė duotų pasižadėjimų bei 
įsipareigojimų, O tie įsiparei 
gojimai yra įgyvendinti kraš
te taupumą mažinant išlaidas. 
Brazilija atsakė, kad ji pati 
yra šeimininkė savo krašte. 
Šiuo reikalu buvo karštų spau 
d©je, mitinguose parlamente 
pasireiškimų prieš Fundo Mo 
nėtario Internacional ir Ame 
riką Vieni gynė kiti puolė. 
Bet ginčais skolų neapmokė
si. Pasiginčijus vėl ieškoma 
būdų paskolai gauti ir sko
loms likviduoti. Pasitarimai 
atnaujinti Pirm negu bus su
tvarkyti paskolos reikalai, sk o 
los mokėjimas bus atidėtas ii 
gesniam laikui Amerika no
rint nenorint, norėdama turė

ti Braziliją savo įtakoje, yra 
priversta skolinti pinigus, nes 
priešingu atveju Brazilijai pas 
kolą siūlo Praucuzijair kitos 
Europos valstybės, jų tarpe 
net Rusija Amerika niekad 
negali prileisti, kad Brazilija 
patektų Rusijos įtakon.

— Kauno daubos (jūros) ap 
tvindymas ryšium su jėgainės 
(HE.) statyba įvyksiąsšio mė 
nėšio pabaigoje Jėgainės pir 
mieji agregatai būsią atiduo
ti naudojimui dar šiais metais.

— Individualinių namų sta 
tybos reikalams Valstybinis 
statybos ir architektui os rei
kalams komitetas prie Minis
terių tarybos išleido masiniu 
tiražu įvairius vieno gyvena 
mojo namo sąmatinė vertė e- 
santi 35-50.0 0 rublių.

-- Naujas stakles drenažo 
vamzdžiams gaminti išrado 
Šaltkalvis Petras valatkevi- 
čius ir paleido į darbą Rokų 
plytinėje Dėka tų staklių per 
8 valandas vienas darbinin
kas nušlifuoja -t. 0 vamzdžių, 
tuo tarpu rankomis dirbant 
tam kiekiui reikėdavo 6 žmo 
nių Išradingam šaltkalviui iš 
mokėta piniginė premija ir su 
teiktos autor aut- teisės Jo 
projektas įdiegiamas ir kito 
se drenažo vamzdžių gamy
klose.

— Kunigaikščio Oginskio rū 
muose Plungėje, kur e karo 
metu buvo smarkiai apgriauti 
ir dabar atstatomi, bus įreng
ta mokykla internatas. Pagrin 
diniame korpuse bus 10 kla
sių ir sporto salių, o greti
muose dviejūose namuose vai 
kai gyvens Be to. įrengiamos 
įvairių amatų dirbtuvės Ats
tatymo darbus numatoma baig 
ti 1961 metais Čia mokysis ir 
gyvens daugiau kaip 6oo vai
kų.

— Komjaunuoli) nubaudė 
už susituokimą bažnyčioje. 
Vilniaus '* Tiesa birželio 5 d. 
pranešė apie tokį atsitikimą: 
Pabradės žemės ūkio banko 
tarnautojas komjaunuolis 
Barzda susituokė bažnyčioje 
Komjaunimo organizacija aps 
varstė tą įvykį ir komjaunuo 
lį už netinkamą elgesį1 atitin 
karnai nubaudė Laikraštis pik 
tinasi, kad komunistas Juška 
ir kolchozo pirmininkas Afo 
ninas atvykę į tas vestuves 
ir tuo netiesioginiai parėmė* 
to komjaunuolio elgesį.

— I turistinę kelionę po Šuo 
miją neseniai išvyko Lietuvos 
architektų grupė Suomijoje 
išbus 2 savaites Lietuves ar 
ėhitektams. matyt, nenorima 
leisti vieniems po Suomiją ke 
liauti, nes jų grupė prijungta 

prie «kitų broliškų resputli 
kų> architektų grupių.

— Lietuvoje yra dar vie
nur kitur liaudies pasakų pa 
šakoto jų, kurie pasakas per
teikia netik artimiesiems kai 
mynams, bet ir visuose paren 
gimuose Jie atkuria dabarti
nei kartai žilosios senovės 
įdomybes.

— Prie Platelių ežero šie
met ruošiamos plataus masto 
Joninės. Bet ir eiliniais sek
madieniais čia susirenka daug 
svečių.

— Nauja fabriko paskirtis, 
naujas pavadinimas Kauno 
motorų remonto fabrikas pa
keitė pavadinimą ir dabar va 
dinasi «Kauno staklių gamy, 
kla»! Čia bus gaminamos te
kinimo ir kitokios staklės Sta 
klės dirbs labai tiksliai, pre
ciziškai Naujausia šių staklių 
konstrukcija Br ūselio paro
doje premijuota aukso meda 
liu. Kauno staklių gamj klos 
specialistus apmoko Maskvos 
koordinuotų staklių specialis
tai. Konstruktorių ir techno
logų skyriuje dirbsią apie 1U0 
inžinierių ir kilų specialistų' 
Tų specialių staklių gamyba 
Kaune prasidėsianti maždaug 
už mėtų, o už keletos metų 
būsią gaminama jau serijiniu 
mastu Pilnu tempu fabrikas 
dirbsiąs tik 1965 metais.

— Vilniuje įvyko visasąjuu 
ginis chemikų kongresas, skir 
tàs tam tikriems specialiems 
chemijos mokslų ir pramo 
nės uždaviniams Dalyvavo 
mokslininkai iš Maskvos, Le 
ningrado, Taškento Kazanės 
ir kitur Kongresą atidarė 
prof Matulis Pasitarimas tru 
ko 3 dienas.

— Šilutėje įvyko jubiliejinė 
dainų šventė, į kurią susirin 
ko apie 15.000 žmonių. Pro 
gramą atliko 4 .* ♦»(• meno sa
viveiklininkų Dalyvavo irTil 
žės saviveiklininkų grupė

— Antisemitizmas Sovietų 
Sąjungoje sustiprėjęs. Nors 
Sov Sąjungoje antisemitiz7 
mas teoretiniai yra baudžia 
mas, bet praktikoje jis tam ti 
krais laikotarpiais pasireiškia 
tai stipriau, tai silpniau. Kaip 
rašo «Frankfurter Allgemeine< 
(birž 1 d ), šiuo metu antise 
mitizmas Sovietų Sąjungoje 
esąs sustiprėjęs. Žydams pri 
kišama, kad jie simpatizuoją 
«imperialistinei ir reakcinei* 
Izraelio valstybei (santykiai 
tarp Kremliaus ir Izraelio 
šiuo metu yra kiek pašliję). 
Pamėgdžiodami Kremlių, ir 
kai kurie satelitai ėmėsi tak 
tikos, nukreiptos prieš žydus. 
Pavyzdžiui, Rumunija sustab
dė žydų emigraciją į Izraelį, 
kurią anksčiau leido Tik Len 
kija laikosi šiek tiek palan
kesnės žydams politikos.

Lietuvos nacionalinė
M. M n v v \7(l < > k íKl í. u z. J -i
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Ar įgyvendinamos

(pabaiga)

Ji kaip tik atitinka visoms 
sąlygoms, nes jos gaminama 
užtektiname kieky patenki
nančiame pilnai gyventojų pa 
reikalavimą, nes druskos nie 
kas netaupo, jos niekada ne
vartojama perdaug, nors ji ir 
būtų išduodama nemokamai, 
be to ji negenda. Taigi, jei 
sovietų lideriai rimtai mano 
pradėti palaipsnį perėjimą, 
jie jau turi produktą nuo ku
rio gali pradėti.

Ir štai, daleisime, jie pra
dėjo nemokamą druskos išda 
vimą. Druskos pramonė, trans 
portas ir prekybos tinklas 
nustos gauti pelno nuo šio 
produkto, o tam kad jie ga
lėtų normaliai veikti, turi bū 
ti šaltinis, kuris padengtų 
druskos gamybos, transporto 
ir paskirstymo išlaidas

Tokiu šaltiniu legali būti 
valstybė, kuri savo keliu, bus 
priversta pasiimti tas papildo 
mas išlaidas ir jas padengti 
papildomais mokesčiais surin 
ktais iš tų pačių druskos var 
totojų Kitaip sakant, vietoj 
to, kad mokėti už druską 
krautuvėje, pilietis ją apmo
kės valstybei kiek brangiau, 
nes valstybiniais mokesčiais 
jis turės apmokėti netik drus 
ką, bet ir papildomus valdi
ninkus kurie dirbs druskos 
akcijoje.

Reiškia, kad reikalingas pi 
nigų kiekis tarnaująs apyvar 
tai ne tik nesumažės įvedus 
druskos komunizaciją, bet pa 
didės nes neišvengiamai pa 
didės valstybinis aparatas. Vi 
sai toji pat logika pritaikoma 
ir visų kitų prekių komuniza 
eijai, tik su tuo skirtumu kad 
kita prekė nebus taip apribo 
tai vartojama.

Visos kitos prekės gauna
mos nemokamai bus arba pa 
reikalaujamos didesniame kie 
kyje (dažnai netiesioginiam 
suvartojimui;, arba pradės ges 
ti netinkamai apsaugotos, kas 
iššauks padidinimą gamybinių 
išlaidų ir tuo pačiu padidini
mą pinigų apyvartos

lokiu būdu Dr. Gatovskio 
atvaizduota palaipsnio perėji 
mo schema, prives ne prie 
prie pinigų numarinimo ir tie 
stoginio gyventojų aprūpini 
mo. bet atvirkščiai, prie vis 
didesnio pinigų pareikalavi
mo ir valstybinio ap rato iš
plėtimo Nekalbant apie tai 
kad pramonė, kuri dirbs visiš 
kai valstybės finansuojama, 
niekuomet nesirūpins produk 
vijos savikainos sumažinimu.

Visa tai aiškiai parodo pa
laipsnio perėjimo idėjos uto
pišką charakterį

XXX
Tačiau, jei neįgyvendina

mas palaipsninis perėjimas, 
tai yra kitas būdas iškar
to pereiti prie komunistinio 
padalinimo principo. Pagal ko 
raunistų nuomonę komunisti
nis principas (iš kiekvieno pa 
gal jo pajėgumą, kiekvienam 
pagal jo poreikius) įgyvendi 
namas tada kad gamybos sfe 
ra bus tiek išvystyta, kad su
gebės pilnai aptarnauti visus 
gyventojų pareikalavimus.

Bet jei mes įsivaizduosime 
tokias aplinkybes kada pra
monė pagamino apsčiai pro
duktų, valstybė gi išleido pi 
nigų dekretą ir įvedamas ko 
munistinis principas prekių 
p •iilinime. tai š os aplinkybės 
būtų lygu valstybės savižudy 
bės aktui. Nėra reikalo apra
šinėti tą katastrofą, kuris bū
tų tokio dekreto pasekmėje

Tai reiškia, kad garsiosios 
formulės įgyvendinimo mo 
mentas nustatomas ne garny 
bos faktoriumi, kaip galvoja 
marksistai, o psichologinia*s 
faktoriais.

Kokie turi įvykti žmonėse

Komunistines Idėjos 

psichologiniai pasikeitimai, 
kad komunistinio principo de 
kretas neiššauktų katastrofos?

Tam reikalinga, kad ne vie 
nas ir ne du. bet visi iki vie 
no žmonės turėtų tokią psi 
chologiją, kokios šiandieną 
nerasi nei su žiburiu tarpe 
normalių piliečių Mums rei
kia įsivaizduoti tas aplinky
bes. kai valstybė išleidžia pi 
nigų panaikinimo įstatymą, 
paskelbia nemokama išdavi
mą visų produktų, drabužių ir 
naminių reikmenų, nemoka
mą darbą fabrikuose, laisvą 
darbo pasirinkimą pagal sa 
vo norą ir sugebėjimus, — i? 
po to žmonės iš ryto eis nor 
maliai į neprivalomą ir nemo 
karną darbą, o šeimininkės eis 
į krautuves ir pasiims įpras 
tą kiekį produktų, nedaryda- 
mos jokios atsargos nei batų, 
nei rūbų, nei baldų ..

Kitaip sakant, reikia įsivaiz 
duoti visus žmones įpuolusius 
į tokią gilią apatija ir abejin 
gumą savo likimu, kad jie ne 
beturės jokio intereso nei sa 
vo. nei savo šeimos aprūpi
nimui, nei ateities perspekty 
voms Nejaugi tarpe tų žmo
nių neatsiras tam tikro skai
čiaus aventiuristų. kurie pa
liks nemokamą darbą idėji
niams komunistams, o patys 
pasirinks naujausių sistemų 
foto aparatus automobiTus 
ir važiuos ilsėtis į kurortus 
naudodamiesi nemokamomis 
k om u n isti nėm i s p ra m o gc m i s?

Kas gi turi įvykti žmoguje, 
kad jo psichologi ja taptų taip 
sužalota ir užgniaužta jo ini
ciatyva? Kas turi įvykti, kad 
išnyktų vertelgos, dykaduo
niai. tinginiai. — visi pavirs
tų į pilką gerai išauklėtą ko
munistinių galvijų bandą, kti 
r i galvoja ir jaučia ir gyve
na visiškai pagal komunisti
nius kanonus?

Į tai mums atsako gilia 
prasme komunizmo «mokslo 
vyrai»: «Darbe išnyks se-
cialinisskirtumas. Darbas taps 
pagrindiniu gyvenimo porei
kiu tkris būtinumas kiek
vieną darbininką atatinkamai 
materialiai paraginti» (Ekono 
miniai k ausimai Nr 9 1£5S 
m psl 97).

Pradedant 'marksizmo kla
sikais. mums nuolatos vieną 
ir tą patį tvirtinama: «darbas 
taps pirmuoju gyvenimo po
reikiu*. ir tume esanti visa 
prasmė- Tai prives prie to
kios revoliucijos žmogaus są 
monėje ir psichologijoje, kad 
kiekviename žmoguje vietoj 
vienos savitos asmenybės, — 
visuomenė t rėš pagal komu 
nistinę formulę vienui vieną 
štampą visiems Kiekvienas 
žmogus pasikartos kitame ste 
bėtinu panašumu, sekant vi
sas komunistines gero išau
klėjimo teisykles Visi pilie
čiai taps vienodi pradedant 1 
metų amžiumi iki 100 metų 
amžiaus!

Bet iš kur marksistiniai ne 
išmanėliai (įskaitant ir «klasi 
kus») ištraukė, kad šiandieną 
darbas nėra pirmasis gyvybi 
nisqporeikis?'Kodėl jie galvoja, 
kad dabar kiekvienas dirba 
tik iš «baimės mirti badu», ir 
kame dabar randasi žmogaus 
gyvybinis poreikis, jei tuo nė 
ra darbas?

Nejaugi gamybiniame trū
kume gyvybinis žmogaus po- 

-reikis tėra tame, kad paval
gyti. išsimiegoti ir išleisti pi
nigus? Ir štai, kad prasidės 
pilnas patenkinimas (t y. ka
da visi dirbs nuo ryto iki va 
karo), tada pati žmogaus pri 
gimtis ant tiek pasikeis, kad 
pas jį visai išnyks «gyvybiniai 
poreikiai* kuriuos jam dabar 
priskiriama (tingėjimas, palin 
kimas išleidimui ir 11), ir at 
siras nauji poreikiai, dabar 
jam nežinomi — darbo pamė

Raudonos vėliavos ketvirtasis ordinas 
Vytautui Putnai

KAS JISAI BUVO IR KAS SU JUO NUTIKO?

Vilniuje leidžiamas Rašyto
jų Sąjungos komunistinis sa
vaitraštis ‘ Literatūra ir Me 
nas» praėjusių metų gruodžio 
27. (nr. 52) savo vedamuoju 
išspausdino dail Motuzos pa
sakojimą. įvardintą «Karvedys 
ir menininkas» Prašome nepa 
galvoti, kad rašoma apie kol 
chozinių «karvių vedybas». 
Menininkais tokiais reikalais 
neužsiima, išskyrus tuos atve 
jus kada gyvulius tapo arba, 
griebdamiesi ne teptuko, o 
plunksnos nušneka apie višti 
dės ir arklides, kaip neseniai 
nutiko «Vienybėje» vienam 
čiabuviui dailininkui. Anoje 
pusėje dail. B Motuzą patei
kė medžiagos apie karo vadą 
ir menininką Vytautą Putną.

KODĖL TIK MEDŽIAGA?

«I/ite.atūros ir Meno» re
dakcija (red. V. Reimeris ir 
sandarbininkai — K Ambra 
sas pavaduotojas. E Balsys, 
J. Dovydaitis V Galinis, J. 
Gustaitis A Jonynas, V. Mac 
kevičius A ^pelskis ir J Žiu 
gžda) pastebi kad jie spaus
dina dail B VFotuzos medžią 
gą nušviečiančią kai kuriuos 
V. Putuos gyvenimo momen
tus . Negalėjo skelbti nei vi 
sos medžiagos nei paliesti vi 
sų V. Putnos gyvenimo mo
mentų Tai aišku iš prierašo: 
*1 iepsningas komunistas, k ar 
vedys. ištikimas lietuvių tau
tos sūnus Vytaut s Putna mi 
rė 19-7 m Jo žmona pen
sininkė ir sūnūs Algirdas šiuo 
metu gyvena Novosibirske»

Kodėl Sibire, o ne Lietuve 
je jeigu vyras ir tėvas buvo 
‘ištikimas lietuvių tautos sū
nus»?

ŠAUDOMIEJI IRGI MIRŠTA

Bolševikinis saviaitraštis ne 
prasimanė netiesos kad V 
Putna mirė, bet nepasakė jos 
visos: Putna buvo pačių bolše 
vikų sušaudytas

Maskvos radijas 1937 birže 
lio 11 paskelbė, kad susektas 
sąmokslas. «Išdavikai’ suimti, 
nuteisti ir likviduoti. Sušaudy 
ti 5 maršalai iš 9, 13 armijos 

girnas, susivaldymas, absoliu 
ti disciplina.

Ir visi tie gilūs žmogaus 
prigimties vidaus pasikeitimai 
įvyks įtakoje . gamybos pa
didinime ir gamybinio darbo 
augime, lai galime sulyginti 
su tuo, kad stengdamiesi pa
didinti cukrinių runkelių sal
dumą, pakeičiant garvežius ele 
ktriniais! (Ar gi ne absurdas?!)

Šiaproga prisiminsime: Prieš 
25 metus Stalinas išdidžiai pa 
reiškė visam pasauliui, kad 
Sovietų Sąjungoj: iŠ sunkaus 
ir paniekinančio jungo dar
bas dabar tapo garbės, doro
vės ir heroizmo reikalu.

Ir po to, kai tautos sąmo 
nėję įvyko didysis prasilauži 
mas, jo įpėdinis Chruščevas 
stengiasi prievartos būdu su
varyti jaunimą į gamybą, pa 
siūlydamas mokyklinę refor
mą kuri apima privalomą ‘vi 
suomeniai naudingą darbą’ 
besimokančiam jaunimui, o 
tos reformos teoretikai rašo 
apie ją, kaip apie tolimą pers 
pektyvą «kada darbas taps 
pirmuoju gyvenimo poreikiu».

Bet mes tvirtinam, kad ten 
kur nėra priverstino darbo, 
normaliam žmogui jis visada 
yra pirmasis gyvenimo porei 
kis. ;

Jei pažiūrėti į gyvenimo fak 
tus nors ‘ iš vagono lango”; ir 
pritaikyti tiems faktams mark 

vadų iš 19. 57 atskirų karino 
menės vienetų (kerpu) vadai 
iš 35, 110 divizijos vadų iš 195, 
220 aukšto laipsnio karininkų 
iš 405, geras būrys civilių — 
partiečių. Raudonosios armi
jos valymas buvo išprovokuo 
tas Hitlerio agentų. Kremliui 
buvo patiekti -.įrodymai», kad 
raudonosios armijos maršalas 
Tuhačevskis sudaręs sąmoks 
lą su vokiečiais. Kad sąmoks 
las brendo pačioje Sovietų Są 
jungoje, šiandien aišku iš 
NKVD agentų — bėglių paša 
kojimų, bet tai neturėjo ryšio 
su Berlynu Berlynas pakurs 
tė. kad Stalinas pats nušluotų 
kone visą savo karinę vado
vybę.

Tokiom aplinkybėm mirė 
Vytautas Putna kartu su kitu 
lietuviu — pulk Ubarevičium 
Sušaudytas maršalas Tuha
čevskis, generolai Korkas, 
Jakiras Eidemanas, Feldma- 
nas ir k. Paskutinieji trys bu 
vo žydai — dideli vokiečių 
nacių priešai.

GALVOS UŽ GALVAS
Tuhačevskis ir Putna, jeigu 

jie ir galvojo apie kokį suki 
limą, tai patys buvo vieną lik 
vidavę.

Jau pirmais bolševikinio re 
žimo metais paaiškėjus apgau 
lei, 1921 kovo 1 sukilo Kronš 
tadte 15 0c0 jūrininkų ir dar
bininkų, reikalaudami slaptų 
rinkimų amnestijos suimtiem, 
spaudos ir žodžio laisvės u- 
kilimo malšinti buvo pasiųs
tas maršalas Tuhačevskis, o 
jo vadovybėje buvo ir karima 
kas Vytautas Putna Sukilė
liai per radiją paskelbė: ‘Pir 
masis šūvis sugriaudė . Kru 
vinasis maršalas Tuhačevs
kis ligi kaklo įklimpęs broliš 
kame darbininkų kraujuje, 
pirmasis atidengė ugnį į revo 
Bucinį Kronštadtą, kuris suki 
lo prieš komunistų valdžią, 
kad atstatytų tikrąją tarybinę 
santvarką»

Nors sukilėliai narsia' kovo 
jo bet buvo įveikti Maršalas 
Tuhačevskis 1921 kovo 17 pra 
nešė Trockini: «savo uždavi
nį baigiau». Keliolika ttikstan 

sistinių “klasikų” schemą — 
būk tai žmogus dirba tik tam, 
kad ‘•nemirtų badu”, bet ne 
del gyvenimo poreikio — tai 
ir teks paviršutinis požiūris 
paverčia pelenais marksistinį 
pseudo mokslinį burbulą.

ištiktųjų kaip išaiškinti iš 
marksistinio taško visus pa
siekimus materialiniame gy
venime. kurių pasiekė kapita 
listinis pasaulis, jei atmesti 
bet kokioje socialinėje san
tvarkoje žmogaus poreikius 
kūrybiniam darbui?

iš individualistinės psicho
logijos taško žiūrint, visada 
galima įtikinančiai išaiškinti 
tyrynėtojų drąsą, išradėjų kū 
rybines kančias, jų dvasinį 
nuovargį, visą aistrą moksli
ninkų kurie išjudina moksli
nę ir visuomeninę pažangą. 
Bet pabandykite visa tai išaiš 
kinti iš taško «baimės mirti 
badu» ir iškarto pamatysite, 
koks primitivizmas galvosenoj 
sudėtingiausic žmogaus dvasi
nio gyvenimo glūdi marksizmo 
“klasikų” teorijos esmėje.

Paimkime kad ir papras
čiausius faktus, kurie neišaiš 
kinami tais liapsusais. Vi
siems yra žinomas faktas, kad 
senukai pensininkai, visai ne 
turį baimės «mirti badu», vi
sada rūpinasi rasti ką veikti 
savo sode ar prie namų, ir 
neguli pilvus išvertę. Dauge

čių buvo vietoje nukauti, ki 
tus užkankino kalėjimų kame 
rose ir prievartos darbuose 
Tugačevskis dar rašė: «Tai 
nebuvo mūšis, o pragaras 
Jūrininkai kovojo kaip lauki 
niai žvėrys... Kiekvienas na 
mas turėjo būti šturmu paim 
tas».

Vienas tarp tų šturmininkų. 
buvo ir Vytautas Putna. ‘Lite p 
ratūros ir Meno“ redakcija lai 
ko tai nuopelnu^ «Įžymusis 
raudonosios armijos vadas., 
dalyvavo 1921 m. malšinant 
Kronštadto maištą*. Bet tasai 
‘įžymus vadas* kartu su Tuha 
čevskiu už savą maištą buvo 
sušaudyti.

MENAS IR KRAUJAS

Dail. B. Motuzą pasakoja, 
kad jam Maskvoje daug ‘įdo 
mių detalių“ atskleidė atsar 
gos generolas — leitenantas , 
Aleksandras Todorskis. Šis 
gerai pažinęs Putną, U bare 
vičių ir kitus lietuvius iš pi
lietinio karo. Reikia manyti, 
kad gerai pažino ir aplinky
bes. del ko Putna buvo sušau 
dytas. Jei pats generolas išsi 
laikė, būdamas su Putna pa
žintyje, tai arba buvo labai 
atsargus arba sugebėjo atsis 
toti ant kitu lavonų Atsargus 
yra ir dail. B. Motuzą su ‘Lit. 
ir Meno» redaktoriais, nes 
nieko neskelbia, kas sijosi su 
Putnos mirtimi.

sen A. Todorskis dar pris 
tatomas kaip literatas, o Vy
tautas Putna kaip dailinin 
kas. Abu meniškų gabumų 
žmonės ir abu įžymūs pilie 
tinio karo da yviai ‘. Kai yra 
žinoma koks buvo žiaurus pi 
lietinis karas ir kiek pralieta 
nekalto kraujo tai tapdymas 
meno su karu nesiderina Dar 
nejaukiau nuteikia apibūdini
mas kad «Vytukas buvo labai 
jautrus» Gal toks ir buvo au 
gęs lietuviškam kaime, bet 
Rygoje jį susuko « Naujoji 
srovė».

NAUJOS SROVĖS PAGAUTAS

Vytautas Putna, kuris šian
dien turėtų 6 metus, užaugo 
Molėtų apylinkėj*», ūkininko 
šeimoje piemenaudamas ir 
bernaudamas Kai tokie pat ' 
jo amžiaus jaunuoliai <'17-20 
metų) vieni traukė į Ameriką,

(pabaiga 3 pusi)

lis senelių stengiasi galimai 
ilgiau išsilaikyti darbe ir ne
atsistatydina bijodami liktine 
veikliais. Pagaliau, kiek yra 
visam gyvenimui aprūpintų 
žmonių, kurie vistiek dirba 
ir veikia. Jeigu jų gyvenimo 
poreikis tebūtų valgyt, gert 
ir miegot, — jiems nebūtu rei 
kalo veikti prieš savo prigim 
ti: gulėtų sau pilvus išvertę, 
pagal marksizmą, ir viskas! 
Bet jie visi dirba, skuba, ieš 
ko, ir nei vienas neguli pagal 
mokslinius ^marksizmo klasi- 
sikų įstatus.

Visi tie faktai, kiekvienam 
subrendusiam protui visai įti 
kįnančiąi rodo, kad darbas, 
pradedant žmonijos istorijos 
lopšiu, yra žmogui pirmasis 
gyvenimo poreikis, ir juo bus 
iki žmonijos istorijos pabai
gos Gal būt komunistiniai pra 
našai ieško to, kas nuo seno 
jau visiems žinoma; jie tiki
si, kad su pagelba savo ‘atra 
dimo, jie padarys perversmą 
žmogaus prigimtyje. Bet kaip 
nepamesto negalima rasti, tai 
ir perversmo (aukštyn kojom) 
jiems įvykdyti nėra skirta.

Ir greitu laiku, tas scholas 
tinis komunistų barškalas gu 
lės apsikabinęs bu viduram
žio alchimikų «scholastiniu 
akmeniu» istorinio šlamšto 
šiukšlių dėžėje.

Versta iš «N.R.S.»
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(pabaiga iš 2 pvsl.)

o kiti | Latviją ir Rusiją. Put 
na 1909 atsidūrė Rygojė. Pa 
prastu darbu susitaupęs kiek 
pinigo, įstojo į Rygos dailės 
akademiją ir čia mokėsi tapy 
ti. Vienu iš jo profesorių buvo 
Jania Tilbergas, latvis, dar 
tebegyvenąs Rygoje. Vytautas 
Putna sekė savo mokytojo ta 
pomus portretus ir peizažus, 
bet kartu nusekė ir revoliu- 
cininkų pėdom, sutapęs su 
“naujasrovininkais“ (socialis
tais), iš kurių paskui nemaža 
dalis išvirto į bolševikus.

Putna dar prieš pirmąjį Di 
bįjį karą buvo atleistas iš dai 
lės akademijos ir atsidūrė ka 
Įėjime. Čia jį užklupo 1914 
metų mobilizacija. Puvo pa
siųstas į frontą ir sužeistas. 
Pasveikęs išėjo praporščikų 
mokyklą ir vėl grįžo į karo 
frontą. Frontui subyrėjus, nu 
plaukė su bolševikine revoliu 
cija

Mokęsis Rygoje, Putna arti 
mai susigyveno su latviais. 
Su jais palaikę ryšius ir Rusi 
joje, kur latvių karių nema
žai susidėjo su bolševikais 
Latviai padėjo išvaikyti Rusi 
jos steigiamąjį susirinkimą 
(1918 vasario 18) atakavo 
Kronštadtą. buvo stipria atra 
ma kruvinajai čekai jungėsi 
į kovas su rusų patriotais, 
kurie norėjo dar savo kraštą 
gelbėti nuo raudonojo tvano.

TARP OMSKO IR LONDONO

Raudonoje armijoje V Put
na pradžioje ėjo politinio ko 
misaro pareigas, o paskui išė 
jo į karo vadus. ‘Literatura 
ir Menas“ rašo, kad ‘ vadova 
vo 26 divizijos II brigadai ko 
voje su Kolčaku. po to ėmė 
vadovauti 27 Omsko divizijai, 
su kuria nuėjo ilgą žygių ke 
lią Rytų Vakarų frontuose'.

Tuos savo žygius aprašęs 
knygose “Rytų frontas“ ir 
' Prie Vislos, kur buvo suplie 
kti bolševikai ir stačia galva 
ritosi atgal buvo r Tuhačevs 
kh su ‘^utna Reikėjo bėgti, 
skvernus pakėlus, bet “Lit. 
ir Menas“ to nemini Nerašo 
nei to, ką Jutna veikė po 
kruvinų maudynių Kronštad- 
te. O galima pridėti, kad 
prieš antrąjį pasaulini karą 
buvo karo attache Londone. 
Ryšium su karininkų areštais, 
dar to neskelbiant Putna bu 
vo Iššauktas 1937 metais Mas 
kvon. Grįždamas aplankė Lie 
tuvoje savo tėviškę ir gimi
nes Jo brolis Kaune, Vytauto 
prospekte turėjo vaistinę. 
Putuos vizitas Lietuvoje dar 
padidino įtarimą, kad yra

GERA NAUJIENA
Nauji Katalogai - Naujos Atpigintos Kainos

Naudodamasi ta didžiule parama, kuri iki šiol jai buvo teikiama įvairiuose 
kraštuose gyvenančių tautiečių, LIETUVIU PREKYBOS BENDROVĖ dabar gali jau TIKRAI 
IR IŠ ESMES sumažinti kainas praktiškai visiem tiems daiktams, kurie siunčiami į Lietuvą 
dovanų siuntiniuose O dabar Bendrovei dar malonu pasirodyti visuomenei su savo NAUJU, 
PADIDINTU, ILIUSTRUOTU KATALOGU LIETUVIU KALBA. Esame taip pat atspausdinę 
katalogus latvių, anglų ir ukrainiečių kalbomis

Mūsų naujajame kataloge yra aptarta ir paduotos kainos šių dalykų:
1. Maždaug 600 skirtingų medžiagų, austų Anglijoje.
2. Platus skyrius gatavų drabužių moterims, vyrams ir vaikams.
3. Visokių rūšių odos.
4. Gatavi batai.
5. Įvairūs laikrodžiai.
6. Foto aparatai
7. HDHNER akord. - 20 skirtingų modelių, kurių kainos yra nuo S 39 00 iki S 1.120,00.
8. SINGER siuvanosios įvairių tipų mašinos.
9. AUTO - KNITTER - vienintelė mezgimo mašina, kuri tinka VISŲ rūšių siūlams, 

ĮSKAITANT NAMIE VERPTUOSIUS MEZGIMO SIŪLUS.
10. OLYMPIA RAŠOMOSIOS MAŠINĖLĖS su šių kalbų raidynais: lietuvių, latvių, 

estų, rusų, ukrainiečių, vokiečių ir anglų.
11. Vaistai gaminti Anglijoj, J.A.V., Vokietijoj, Švedijoj, Šveicarijoj, Prancūzijoj 

ir Sovietų Sąjungoj.
Mūsiškis vaistų skyrius sudaro vaistus pagal bet kuria kalba rašytus receptus 
STANDARTINIAI SIUNTINIAI.
Mums taip pat malonu pranešti visiems lietuviams, kad visados galima dar gauti 

kainoraštį mūsiškių stand irtinių siuntinių, kurių KAINOS YRA NENUVARŽOMOS. Tų siun
tinių kainos yra tarp S 29.10 ir $ 80.00.

PAVYZDŽIUI:
1. Už S 29 03 (įskaitant į tą sumą muitus ir kitus su pasiuntimu susijusius mokes 

čius) galite pasiųsti tokį siuntinį, kurį sudaro 6 1/2 jardo VTLNONES medžiagos 2 vyriš 
kiems ar moteriškiems kostiumams.

? Už S 32 00 (įskaitant visus minėtuosius mokesčius) galite pasiųsti 6 jardus 
VILNONĖS medžiagos 2 paltams.

3. Už S 49 00 (įskaitant minėtuosius mokesčius) galite pasiųsti 13 jardų \ ILNONÉS 
medžiagos 4 vyriškiem ar moteriškiems kostiumams.

4. Už S 79 oo (įskaitant minėtuosius mokesčius) galite pasiųsti 23 jardus VILNONĖS 
medžiagos 7 vyriškiems ar moteriškiems kostiumams.

.O taip pat turime dar ir kitus 22 skirtingus standartinius siuntinius su VILNO
NĖMIS medžiagomis, pamušalais, batais, megztiniais ir kt

Nuo dabar standartinių siuntinių medžiagas mums specialiai gamina vienas 
didžiulis britiĮ audimo fabrikas ir žymi jose «Made in England», o tai padidina jų vertę Liet..

SIUNTĖJŲ PREKĖS
Įsteigėme specialų skyrių ir dabar jau priimame persiųsti į Lietuvą pačių siun 

tėjų supirktuosius daiktus Siuntėjams pageidaujant, prie tokių siuntinių dar gali būti pridėta 
prekių, pasirinktų pagal mūsų katalogus, ar kuris nors standartinis siuntinys.

Turint galvoje tai. kad siuntiniai iš čia gabenami be perkrovinėjimų iš laivo jie 
gavėją pasiekia vidutiniškai per 3 5 savaites Pageidauja nt mes siunčiame ir ORO PAŠTU.

MES UŽTIKRINAME, kad
1. Siuntinys pasieks gavėją.
2. Jei siuntinys dingtų, grąžintumėm pinigus arba nenokamai pasi stiimėm kitą 

tokį pat siuntinį.
4. Visus su pasiuntimu susijusius mokesčius apmotame Londone, dėl to gavėjas 

už siuntinį jau nieko nebeprimoka
4. Siunčiamos tik tokios prekės, kokios remiantis aprašj mu ar pvzd. būna užsakytos 

MOKĖJIMAI
Mokėjimus mes priimame:
a) asmeniniais čekiais, b) banko čekiais, c) tarptautiniais piniginiais orderiais, 

d) britų piniginiais orderiais, e) kelioniniais čekais, f) pašto orderiais.
MES SI L LOME:

1. Visiems lietuviams, kurie iki šiol siųsdavo siuntinius įer kitas firmas. TLCJAU 
parašyti mums ir BE JOKIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ paprašyti NEMOKAMŲ katalogo, medžiagų 
pavyzdžių ir kitokių informacijų.

2. Prieš užsakant kur nors kitur siuntinį palyginti su mūsų kainomis ir mūsų 
prekių kokybe

3 Atsiminti, kad iš pat pradžių mes esame stovėję daugelio lietuvių reikalų sargy
boje Atsiminti taip pat, kad didesnė apyvarta mažina kainas ir kad mus ‘ remdami JUS 
SUTAUPO!E APSČIAI SAVO PINIGŲ.

LITHUANIAN TRADING COMPANY
1A, Hunt Street - London, W. 11 - Great Britain

Darbas Naujoje Santvaroje

(Tęsinys)

Jau aiškinome, kad iš dar
bo būtinumo gyvybės išlaiky 
mui seka kiekvieno žmogaus 
teisė į darbą, todėl ir teisė į 
atlyginimą už darbą, pakan 
karna savo ir šeimos pragy
venimui,

Ar pakeltos algos kaltos?
Dabar daugel darbininkų 

skundžiasi, kad algos, nors 
pakeltos neužtenka žmogiš
kam pragyvenimui. Pakėlus 
minimalines algas, tuoj krau
tuvininkai pakėlė savo pre
kių kainas. Ir viskas pabran
go daugiau, negu algos buvo 
pakeltos Darbininkai ir kiti 
vartotojai perka dabar daug 
mažiau. Todėl ir fabrikai ne
gali savo gaminamųjų prekių 
parduoti. Jie privalo pristab 
dyti, o kai kurie ir visai su
stabdyti gamybą. Jų atleisti 
darbininkai tampa bedarbiais 
O tokie dar mažiau beperka 
Sako — dėl to Brazilijoje p ra 
aidėjo tikra krizė. Bet ar dėl 
to kaltos pakeltos algos? Jos 
ir pakeltos tik dėl anksčiau 
jau ponų pakeltų produktų 
kainų!

(tąsą 4 pusi.)

^pabaiga iš 2 pusi)

'svetimiem parsidavęs. Grį
žęs į Maskvą, iš jos jis išvy 
ko .. į kapines.

KETVIRTASIS ORDINAS

‘Už kovinius nuopelnus, — 
rašo minėtas komunistinis sa 
vaitraštis. — Vytautas Putna 
buvo apdovanotas trimis Rau 
donosios Vėliavos ordinais“. 
Ketvirtąjį prisegė egzekuci
jos kulka, paleista tų pačių z 
bolševikų kuriem tarnavo Put 
na: “liepsningas komunistas, 
pilietinio karo ir intervenci
jos kovų didvyris1. Vis dėlto 
dali. B Motuzą drįso pasaky 
ti, kad “tokią talentingą, švie 
šią asmenybę sunku užmiršti“. 
Bet kam tada ‘užmiršti1 ir nu 
tylėti, kas atsitikt)? Bolševi
kai žudo net savuosius, neat 
sižvelgdami nei į kovinius 
nuopelnus, nei į ordinus, nei 
į talentus O jie turėjo ir tu
ri “talentų kurie sugeba 
klampoti po “brolių kraują“, 
anot Kronštadto sukilėlių, ir 
kartu ‘iki ašarų jaudintis dai 
lės parodoje“, kaip pastebi 
‘Literatūra ir Menas“. Tai 
nežmoniški talentai.

S. Suž.

O, TĖVIŠKĖ, KOKS MIELAS KRAŠTAS!...
' — A K A S —

Tęsinys

Pasveikęs jaunikaitis, po pri 
dengtu vardu, partizanų dė
ka, gydytas net apylinkės li
goninėje. nori vėl pas mamą 
skubėti. Bet partizanai, kurie 
imasi atsakomybės jį lydėti 
iki rubežiaus, aiškina:.,. Šiuo 
metu kelias rubežiaus linkui 
per daug mums pavojingas. 
Rusai daugiau divizijos enka 
vedistų sutraukė mums me 
džioti. Kas jiems į kelią pa 
klius, bus sušaudytas arba de 
portuotas Ištisos vietovės jau 
liko be gyventojų. Tad turi 
dar pasilikti, kol įtempimas 
bent kiek sumažės. .

Bet rusų atidumas prieš sti 
prią partizanij veiklą Lietu 
voje nemažėja Priešingai, jis 
dar stiprinamas. Maskvai yra 
nepakenčiama, kad vienoje 
Sovietų respublikų, kuria pa 
versta Lietuva, vietos parei 
gūnai valdžią su fašistinėmis 

gaujomis» dalintųsi.
Todėl šiaip ar taip, prisiei

na Vitkui laukti, kol vieną 
kartą pas ūkininką, kur jis 
buvo apsistojęs. įvyksta gin
kluotas susirėmimas tarppuo 
lančių enkavedistų ir partiza 
nų.

Toje kovoje krinta, keletas 
sovietų ir jis pakliūva liku
siems enkavedistams belais
viu. Daug tardytas ir muštas, 
bevarant į sovietų stovyklą, 
pabėga iš girtų varovų

Dabar jį tik lietuviai ūki
ninkai būt galėję sulaikyti. 
Bet Vitkus žino, kad jie visi 
širdyse, o daugelis ir darbais 
yra partizanų pusėje.

XXX
Atsargumo dėliai, bėga jis 

keletą šimtų metrų upeliu, kad 
nei -okantit j šunes negalėtų 
jo pėdsakų rasti».

Palengva vėl jam pasiseka 
grįžti į pažįstamą vietą, kū 
rioje buvo suimtas. Bet čia 

vėl sužino liūdną naujieną; 
jie jam aiškina: Mes norėtu
me tave namo pargebenti.. ir 
per mūsų organizaciją rūpino 
mės. Deja, tavo motina ir bro 
liai vežami į Sibirą iš Kauno.

«Ką jie ten veiks»?,klausia 
jáunikaitis.

«Jie, kaip ir daugelis Ryt
prūsių gyventojų, čia pas mus 
elgetavo, kadangi ten žmo
nės kaip musės iš bado mirš
ta...»

Vitkus nutaria pas žmones 
pasilikti, kurie lig šiol visuo
se jo varguose draugai buvo. 
Be jų pagelbos jis būtų nuo 
tiltinės ir bado miręs.

Neretai susidurdamas su 
partizanais Vitkus pripažįsta: 
«Lietuvos partizanai yia pui
kiai organizuoti, nežiūrint di
delių nuostolių kuriuos rusai 
jiems padaro Jie turi gailes
tingas seseris ir gydytojus, 
ūkinio aprūpinimo skyrių, ku 
ris žuvusių šeimomis rūpina
si ir lanko kapelionus

Šitie žmonės civiliame gy
venime buvo labai garbingi 
piliečiai ir ūkininkai Jie išė 
jo į ibiškus ir apsivilko žalią 

uniforma... kadangi jie nori 
atsikeršinti už žiauriai nukan 
kietuosius ir užmuštuosius šei 
mos narius Jie visi yra tikin 
tys, katalikai».
' Vėliau, 1951 m., po vieno 

sovietų puolimo prieš partiza 
nūs, Vitkus mato «ištisus kai 
mus sunaikintus ir tūkstan
čius lietuvių deportuotus, so
vietai nori šitą mažą kraštą 
galutinai paklupdyti visiškai 
vergijai». g^.; / K-T 

1953 m. jaunuolis dar karta 
pakliūva į enkavedistų (NK
VD) nagus, po metų Vilniuje 
•nuteisiamas» pirmiausia,kaip 
įtartinas, prisidėjęs prie par
tizanų, 25 metams, o vėliau 
bylą peržiūrėjus, kaipo nepil 
nametis, septyneriems metams 
sunkių darbų Sibire. Ir ten, 
prekiniame vagone, kartu su 
kitais panašiais išgabentas į 
Potma apylinkę

Paleistų tautiečių dėka. Vit 
kus vėl susiriša su namiškiais 
kurie daro žygius, ir jis, dė 
ka savo atstovybės, jau 1959 
m. sausio 21 d moderniu so
vietų lėktuvu TU104, iš Mask 
vos atskrenda į Kopenhagą, 

bet., tebevilkėdamas, kaip ir 
kitas bendrakeleivis — jo tau 
tietis — rusišką vatiną...

Namie Vilkus rado visą sa 
vo šeimą, išskyrus vieną din 
gūsį brolį iš 12 Mat jo moti
ną su vaikais Kaune lietuvis 
gelžkelietis. vieton į Sibirą, 
slaptai, prekiniu traukiniu į 
Prūsus namon išsiuntė.

Taigi, ši Vilkaus liūdna is
torija mums rodo, kad mūsų 
tėvynėje likusieji nenustojo 
nei savo būdo savybių, nei 
kilnių papročių, nežiūrint žiau 
rios puslaukinių priespaudos. 
Belieka mums tik prašyti:

*
Apsaugok, Aukščiausias tą 

Įmylimą šalį* 
Kur mūsų sodybos, kur bo- 

[čių kapai...
Juk tėviška Tavo malonė 

[daug gali — 
Mes tavo per amžius var- 

[gingi vaikai!
Neapleisk, Dieve mūsų,
Ir brangios Tėvynės, 
Maloningas ir galingas, 
Per visas gadynes.

Maironis.
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Kaip tad bus su atlyginimu 
už darbą naujojoje socialinė
je santvarkoje? Ar jis visados 
bus pakankama8?^|Kaipg bus 
garantuojamos teisingos al- 
g< s?

Trumpai sakant teisinga ai 
ga yra ta. kuri turi būti mo
kama pagal darbo našumą esą 
irose sociališkai ūkinėse są
lygose Todėl naujojoje san
tvarkoje algos bei darbo su
tartis bus vykdoma pagal in- 
(ividualinį ir socialinį teisiu 
į urną. Individualinis arba ko- 
mutatyvus teisingumas reika
lauja duoti tiek, kiek kitas da 
ve. Tai reiškia, kad darbda
vys turi duoti algos tiek, kiek 
dirbininkas jam naudos davė, 
padarė. Nauda pirmiausia nri 
klauso nuo darbininko darbo 
produktyvumo, našumo. Pagal 
darbo ir gaminių rūšį padirb 
ta nauda įvertinama ar a kur 
diniu atlyginimu, ar pagal va 
landų skaičių, arba pagal dar 
bo laiką su drauge duodamu 
darbštumo bei sumanumo prie 
du ar premija. Modernusis 
mokslas ir technika teikia 
daug priemonių apskaičiuoti 
gana objektyviai ir bešališkai 
darbo našumą.

Sociališkai teisinu’ alga

Socialinis arba visuomeni
nis teisingumas reikalauja mo 
kėjimo darbininkui algos, vi
sados pakankamos tikrai žmo 
niškam jo ir šeimos pragyve 
nimui pagal esamas krašto ū- 
kines'ir socialine- sąlygas. 
Tai senai jau reikalavo po
piežius Leonas X L savo so
cialine enciklika «Rerum No 
varum»:

—- Nors ir prileidžiant. kad 
darbininkas laisvai sutaria su 
savo ponu darbdaviu, ypatin 
gai kas liečia algos kiekį, ta 
čiau visados lieka vienas da 
Iykas Jis p’aukia iš prigimti 
nio teisingumo, yra didesnės 
reikšmės ir ankstyvesnis prieš 
laisvą valią tų kurie daro 
darbo sutartį, būtent, kak ai 
ga neturi būti nepakankama 
išlaikymui gero irdorausdar 
bininko ir jei kartais atsitin 
ka. kad darbininkas būtinumo 
verčiamas priimtų blogesnės 
sąlygas, tai . reikštų daryti 
jam prievartą. Prieš šią prie 
vartą teisingumas priešinasi.

Ta pragyvenimui būtina ai 
ga yra vadinama minimalinė 
alga (salario ininimo). Prie 
jos priklauso ir šeimos prie 
das pagal vaikų skaičių. Kad 
nesusidarytų apsunkinimų dar 
bininkams ir skriaudų darb
daviams, yra sudaromos šei
mos priedui mokėti išlygina 
mosios kasos visos tos ūkio 
šakos viso krašto mastu.

(B. D)

1 57 METŲ JAUNIMO ŠVENTĖS ARTISTAI VAIDINĘ «NULINKUSIOS VARPOS»

V'SI I JAUNIMO ŠVENTE
Ir šviesa, ir tiesa 

Mūs žingsnius telydi...
Dr. V. Kudirka

Tradicinė Jaunimo šventė, 
Šiemet rugpjūčio 2 d bus V. 
Želinos padangėje Programa 
įvairi ir įdomi tęsis nuo anks 
tyvo ryto

iki vėlyvo va
karo kurioje da yvaus telkin 
tis lietuvių jaunimas, iš visų 
vilų, kurios, apjuosia miestą 
ir’jo tolimesnes apylinkes.

Šventės pasiruošimui rei
kia nemaža laiko ir didelio 
rvžtumo Nekartą tenka atsi
sakyti poilsio, nutraukti dar
bo valandų ir turėti materia
linių nuostolių. Kiekvieno kul 
turingo žmogaus teisė kalbė
ti, giedot! savo gimtąja kalba: 
kiekvieno pareiga išlaikyti ir 
perduoti kartų kartoms brau 
glaus ą mūs bočių lobyną - pa 
pročius ir rūpintis kad lietu 
vybė užimtų prideramą ir gar 
bingą vietą kitų Brazilijoje 
gyvenančių tautinių mažumų 
tarpe vietą
. .Tą f a bę gavome užgimę, 
Jai ir neturim leist pražūt!...

Dr Sauer veinas
Svetimoj padangėj, po Šv. 

Juozapo parapijos pastoge, 
čia augęs jaunimas simboliš
kai atvaizduos Lieluvos gra
žiausius papročius kuriais pri 
mins mums augusiems, gra
žios Lietuvos sodybose, kai 
su tėvais važiuodavome į at 
laidus ir atlankydavome savo 
gimines, pažįstamus, pasitinka 
mindavome. Jaunimo Šventės 
turi gilią auklėjamą prasmę.

Tad ir mes. tėvai ir vyres
nieji, priremkime ir paragin
kime savo vaikus, kad kuo 
skaitiingiaus a dalyvautų Jau 
nimo Šventėje — suvažiavi
me, kad pajustų visa kas yta 
lietuviška; gera, gražu ir la
biau pamiltų.

Dalyvaukime gausiai ir pa
lys. Neapvilkime jaunosios 
kartos rengėjų, (tepajaučia jie 
šia proga lietu vilkos visuo

menės pritarimą, jų darbams), 
neapvilkime nė jaunimo vadų, 
kurie tyriausia širdimi sielo
jasi mūsų prieauglio globa, 
ruošia tinkamas sąhgas švies 
tis ir auk ėtis. '

Šventės dieną tenelieka nė 
vieno lietuvio namie. Visi į V. 
Zeliną >š pat ryto. Svarbiau
sia kad dalyvautų jaunimas, 
nes tai jo šventė, ir tėvai ir 
vyresnieji, nes jie yra pirmie 
ji to jaunimo auklėtojai

JAUNIMO ŠVENTĖS
GLOBOS KOMITETAS:

Kun. Juozas Šeškevičius
Tėvas Petras Daugintis S J.

Mokytojai: Stasys Pemen- 
čius. Halina Mošinskienė, Liū 
das Ralickas, Stasys Jurevi
čius, Antanina Gudavičięnė. 
Marija Kindurienė, Kostas 
Meškauskas.

Tėvai: Ona Stonkienė, Ma
rija Jurgelevičienė, Joana Sat 
kúniené. Ona Zalubienė, Ma
rija Remenčienė, Ameliją^o 
kubauskienė, Izabelė Šeliokie 
nė, Genė Girskienė, Stasys 
Saldys: Joana Bilevičienė, Pra 
nas Šukys, J. Bratkauskienė, 
Julija Šukienė.

— «ATEITIS» išleido Sibiro 
Kankinių parašyta maldakny
ge. Moksleiviu Sąjungos Dva 
sios Vadas Išsiuntinėjo sekan 
čio turinio laišką, skatinda
mas moksleivius maldaknygę 
įsigyti.

MOKSLEIVIU ATEITININKŲ 
SĄJUNGA

5610 S. Winchester St , Chica
go 36, III.

Sesutės ir broliai Kristuje, 
Iš Sibiro slaptu keliu mus 

pasiekė keturių mergaičių 
moksleiviu i biro kankinių, 
ranka parašyta mažytė mal
dų knygelė

Ji rašyta kalėjime, slaptai 
rizikuojant gyvybę. Ji rašyta 
kalinių kančia ilgesni; ir aša 
roms vilgant jos puslapius. Ji 
yra mūsų sesučių Sibire gi
laus tikėjimo ir meilės Die
vui Rūdijimas. Ji yra jų dva
sinis laiškas Dievui ir mums.

Todėl kreipiuosi į visus 
moksleivius ateitininkus pra
šydamas šią maldų knygelę 
įsigyti ir iš jos melstis, ypa
tingai birželio mėn. kankinių 
dienoje ir visose lietuvių tau 
tinėse šventėse Panagrinėki 
te ją plačiau savo susirinki
muose.

Jūsų,
Kun I. Urbonas

MAS Dvasios Vadas
Maldaknygė galima įsigyti:

Ateitis
916 Willoughby Ave.
Brooklyn 21, N. Y.

J. Šventei Rengti Komiteto 
Posėdis

įvyksta šį šeštadienį klebo 
nijoje 7 vaL vakaro Prašomi 
dalyvauti visi komiteto nariai 
kitų vilų jaunimas prašomas 
atsiųsti savo atstovus

— Praėjusį sekmadienį įvy 
ko moksleivių ateitininkų su 
sirinkimas Susirinkimą atida 
rė kuopos vice pirmininkas 
Juozas Vaikšnoras. Kun J 
Šeškevičius kalbėjo apie žmo 
gaus tikslą Valdyba padarė 
pranešimus Kasininkas primi 
nė, kad dar ne visi užsimokė 
;jo «.Ateities* prenumeratą. Bu 
vo aptarti jaunimo šventės 
reikalai ir moksleiviai greit 
išsiskirstė egzaminų rengti.

Repeticijos Jaunimo Šventės

Ateitininkų Choro sekmadie 
nį po 9 vai. šv. Mišių. Choro 
repeticija bus tuo pačiu lai
ku ir per Šv. Petrą.

Vaidinimo 1 dieną liepos 8 
vai. vakaro.

Tautinių šokių «Subatėlės» 
vyresniųjų grupė liebos2 die 
ną 20 vai vakaro.

Jaunesniesiems «Šusto» ,tą 
pačią dieną 14 vai.

Vila Anastazijoje «Siaude- 
lė» 28 dieną birželio tuo pat 
po lietuviškų pamaldų,

Tautų Parko ir Bom Retiro 
šokėjams laikas bus praneš 
tas atskirai.

Šokėjai, kurie šoks Dariaus 
ir Girėno minėjime repetici
jai prašomi rinktis šeštadie 
nį (27 birželio) 13 vaf.

— Vilniuje Verbųsekmadie 
nį buvo surengta «pavasario 
šventė» Tai pirma tokia vyk
dant septynerių metų planą. 
Į Gedimino aikštę buvo suva
rytos darbininkų, studentų, 
moksleivių eisenos. Šventę a- 
tidarė Vilniaus miesto vykdo
mojo komiteto pirmininko pa 
vaduotojas Smilgevičius. Pas
kui buvo eilė kitų kalbų Lei 
do balionėlius su užrašais: «pu 
vasaris», «taika». Paskui kon 
certas, kuriamė turėjo progia 
mą universiteto profesinių są 
jungų, karininkų rūmų, kai ku 
rių kolchozi| meniniai kolek 
tyvai Paskui šokiai iki vaka 
ro Gedimino kalno papėdėje.

Tokia «pavasario šventę», 
šiemet pradėta organizuoti vi 
eur. komunistai nori užtriuti 
tikinčiųjų dvasinį susitelkimą 
Verbų sekmadienį. j’

4



1959 m. birželio 27 d. MÜSly LIETUVA

S ka i tyki te « M úsu Lietuva»
TAUTIEČIAI!

Skaitykite ir platinkite vienintėtį 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 200,60.

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

Or. AYRTON LORENA
Dr. VICTOR ĄUSENKA 

Advocacia

atlieka visus teisinio pobūdžio darbus, kaip įvairių 
bylų vedimas, inventarijų sudarymas, deskitis, doku

mentų atitaisymas, nuomininkų išmetimas ir kiti darbai.
Raštinė:

R Senador Feijó, 131 -10° and. conj. 101 - Tel. 35 0002

pusi. 5

LIETUVIŠKŲ PAMALDŲ KA 
LENDORIUS

Pirmą mėnesio sekmadienį:
Bom Retire, Šv. Eduardo 

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

Antrą:
Parque das Nações 1o vai

São Gonęalo baž. 17 vai
Trečią:
Agua Rasa 8 vai., L a pa 1.6 

vai.

GEROS ŽINIOS
JAU GALITE PADĖTI SAVO ARTIMIESIEMS 

LIETUVOJE IR SIBIRE

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

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

paštu 2-3 savaitės. ' .■ /’
★ Siuntėjas gaus gavėjo parašu patvirtintu pakvitavimą.
★ Visi persiuntimo mokesčiai ir muitas apmokami Čia. 

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

arba pasiunčiame nauja.
Kreipkitės pas:

Jonas Valavičius, K Pe Bened. de Camargo, 698. Penha 
Al. Bogušiam; Kas, R Uranium, 240 - Brooklyn Paulista 
Rašykite: Caixa postai 403 — >8ão Páulo.

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ

Ketvirtą:
Utinga 19 30 vai,
P a s k u t i n į.:
Vila Anastacio 8,30 vai.

gMÍMüM i® ®
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

«TĖVYNES GARSAI”
LIETUVIŠKOS MUZIKOS VALANDA.

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

S E K M A D I EN IA I S

1. LIETUVIŠKA MUZIKA PLOKŠTELĖMIS
nuo 13 00 iki 14,OO.
2. * PAGEIDAVIMŲ KONCERTAS
nuo 14,00 iki 14,15
3. LIETUVA ir LIETUVIAI:
«Musų Popiečiai nuo 14,15 iki 14,25,
Priimame komercinius skelbimus ir pasveikini

mus su plokštelėmis!
Galima gauti naujų lietuviškų plokštelių!

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

I .Casa ^prínâp Cia. gS . . g
Dabar parduodame; Siuvamas «Singer» mašinas, 

M paskutinio modelio televizijos aparatus «Invictus», 
H geriausios rūšies (Alta fidelidade) radijo aparatus. ||

H Gazo pečius, geriausios rūšies už pinigus ir ilgam
$$ išsimokėjimui, geležies reikmenų, dažus - elektri-

nius Įtaisymus ir įvairių daiktų dovanoms ir t. t.
įį PRAÇA SAO JOSÉ DOS CAMFCS, 1 - V. ZELINA
gį SÃO PAULO - Telefone 63 5915 gg

Ponto Final do Ônibus V. Zelina n/ 93 gįg 
W Pastaba: Taisome radijo aparatus, 
® Darbas garantuotas.
B g

01 01 C 0 St.01 H KM HttikUI tn 4H itt f f> • « te »' ® 
e . *

S ESCRITÓRIO CONTÁBIL «V. ZELINA» f
| IRMÃOS BAUŽYS •
| n» ©i *4 C* a 55»

5 Pęa. S. José Campos. 8 S/ 2 - V. Zelina - S. Paul© | 
i Telefone 63-6OO5 ®
■i ---------- - -------------------------
| Aberturas de firmas 
*■ Encerramentos de firmas 
s Transferencias de firmas

CfwUrat. na Junta Comercial 
•i DteYat. na Junta Comercia! 
| Escritas fiscais 
i Esc r Mas Comeroi&is
? HORÁRIO das
s

—--------------------------- —----------—
C.mir-uos de locação |
Carus d e Fiança ®
Requeria eniot?
HhIh J
Alvarás diversos e
Seguros de Fogo e Į
Seguros de acidentes '*

e 
ás 19 horas. i

SÈDE: Rua México, 98 - 9.o - sala 904 — Fone: 52 023S 
XEnderêço Telegráfico: «CAB1UNA»

Rio de Janeiro

savo tautiečius MARMGRAF.IA 
IR. MACKEVIČIUS L.TDA. R. 
Salesopolis, 146. (Travessa da 
Av. kudge 1020). Tel 81-0460.

Serraria « I T A > — Serra dos Aimorés — Município de 
Nanque - Estado de Minas Gerais*

Statybos medžiagos sandėlis ir įvairių geležinių daiktų, indu bei darbo įrankių 
krautuvė tiktai nas

J**, *«»c«tIaaaHaa>i>-<ac>>'>n«<!«>1<i«..<>^'aa««o«aa»aaT.«.aaaaaaaB>:»a^Uaaagarou^H»»^«»^c^<»a«a«aaa«a«aaaaava«<«c«aaaaaiiaaiSI>aaei laaíâwSMMa^3

^VIENINTELIAI ATSTOVAI GARSIOJO VANDENS L I N D O T A 
ET»

ILMÃUJ € ALKILO tm
Lindoya vanduo yr< .>^ai žinomas gėrimas, 
kurio puikų veikimą į žmogaus sveikatą jau 
visi yra vienbalsiai pripažinę. Pabandykite, 
įsitikinkite ir visados naudokite!

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

Caixa Postal 3967 S Â O PAULO

Didels pasirinkimas medžiagų ir skoningas 

pasiuvimas, LAURO SANDRON vyrišku rūbu

JIUVYKLCJE LAUKU
Rua do Orfanato, 686

Vila Prudente

Fone 63-5294

Sào Paulo

Medžiaga parduodama if Išsimokęjimui

Ateikite ir įsitikinkite medžiagos ir darbo kokybe ir kainu

5



MARTYNO MAŽVYDO BlBLlOl

AV. ZELINA, 515 — CA1XA P STAL, 371 — SAO PAULO

Liepos Mėh. lejtadieiiiais ir 
dieniais Visi Kviečiami Kermošium

PETRAI IR POVILAI

<MŪsų Lietuvos» skaitytojų 
ir rėmėjų tarpe turime visą 
eilę Petrų ir Povilų.

Petrai: Šimonis, Lapienis, 
Baltėnas, Medis. Raškevičius, 
Ladas, Zarkauskas, Danilevi
čius, Vancevičius, Narbutis, 
Bareišis, Makuška. Merkys, 
Šukys, Jočys. Siniauskas, 
Briaunys. Gedzevičius.

Povilai:
Buitvydas, Dirsė, Jokūbaitis, 

Straigys, Miškinis. Aleknavi
čius. Kriaučiūnas, Karanaus- 
kas, Pavilonis, Baltaduonis, 
Jakaitis, Urbonas (Dar yra 
skaitytojų tarpe kurių vardai 
pažymėti tik pirmąją vardo 
raide, gal ir jų tarpe yra 
PETRŲ IR POVILŲ.

VISUS VARDUVININKUS 
NUOŠIRDŽIAI SVEIKINAME, 
LINKIME LAIMĖS, VIEŠPA
TIES PALAIMOS IR ILGIAU 
ŠIŲ METŲ!!!

— Prenumeratą apsimokė
jo: Eduardas Pažėra rėmėjo 
prenumeratą 500 cr., Elena 
Čepaitienė 300 cr , Vincas Gir 
čys 300, Kvirinas Ruzgas 2eo.

Talkon kermošiui

Kitą šeštadieni, 4 d. 1 epos 
m prasidės Vila Zelinoje pa 
rapijos kermošius Jo pasise
kimas priklauso nuo visų tal
kos, bendradarbiavimo. Antra 
dienj bus pradėti statyti ba
rakai Vyrai, kurie nedirba ar 
yra atostogose kviečiami tai 
kon

Kermošiaus pelnas priklau 
sys ir nuo to. kiek bus suau
kotų prendų-fantų Jei daug 
daiktų reikėtų pirkti, tai ker 
mošiaus pelnas būtų mažas. 
Todėl laukiame parėmimo fan 
tais, maisto produktais ir sa 
vo atsilankymu Kermošiui 
skiriamus daiktus, aukas, į- 
teikti parapijos kunigams kle 
bonijoje, arba seselių vienuo 
lyne

— Prof kan. Zenonas Igną 
tavičius. 23 d birželio laivu 
iš Santos uosto išvyko Kana 
don aplankyti giminių ir pa
atostogauti l inkime gero po 
llsio ir laimingo sugrįžimo.

— f aiška;: M. Vitkunienei. 
O Mi zerienei. M. Genevičie- 
nei, H Navikov. v Tubeliui, 
A Lazdauskui E. Antanaitie
nei, V Muller, A. Meškaus
kui, L. Šlapelienei. J. Selio- 
kui, J. Jurkonieaei

— Kaip ligos kenkia mūsų 
kūnui, taip skolos kenkia 
mūsų laikraščiui. Neatidėlio 
darni toliau, atsilyginkite už 
laikraščio prenumeratą. Pini 
gus siūsti: Pe. Juozas Šeškevi 
Čius - Caixa Postal nr. 4118, 
Sãó Paulo.

— Kun. Feliksas Jokubaus 
kas iš Rio de Janeiro persike 
lė į São Paulo, kur yra pas
kirtas klebonu São Matheus 
parapijoje. Kan. Z. Ignatavi
čius išvyko į Ameriką, tai 
sostinėje iš lietuvių kunigų 
teliko tik kun. Juozas Janilo 
nis

Ir Amerikoje Šil a

Neperseniausiai iš Brazili
jos išvykęs dailininkas A. 
Kairys laišku atsiuntė prenu 
meratą ir rašo kad Naujorko 
vasara yra lygiai tokia, kaip 
Rio de Janeiro. Naujas Kai
riu antrašas yra toks:

109-19-109 St. Ozone Park 
Jamaica 20, New York, N, Y. 
USA.

Mielas Skaitytojau

Jau daug kartų esame ri
minę visiems žinomą tiesą, 
kad laikraščio likimas yni 
skaitytojų rankose. Jei Jūs 
už laikraštį neatsilyginsite, 
tai ne tik negalėsime laikraš 
ti Jums siuntinėti, bet iš viso 
leisti.

— VILA ZELINOS LIETU
VIŲ KUNIGŲ te'efonas 63-5975.

— ATEIKITE PAS MANE VI 
SI, KURIE VARGSTATE IR 
APSUNKINTI ESATE, O AŠ 
JUS ATGAIVINSIU (sako Kris 
tur) Mat. 11,28.

LIGONIŲ ŠV. MIŠIOS IR VE
LYKINĖ KOMUNIJA

!r šiemet, kaip ir praėju
siais metais per ŠV. PETRĄ 
birželio 29 dieną, Vila Zelinos 
bažnyčioje 4 vai po pietų bus 
laikomos specialios šv. Mišios 
I igoniams ir bus jų Velykinė 
Komunija. Lietuviai kunigai 
prašo šią dieną atgabenti į 
bažnyčią irisus 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 
ša Klebonijoje.

— Jonas Pečiulis iš ’Čika
gos pajieško savo giminaičio 
Benedikto Brazn gyvenusią 
B de Cotegipe. Erechim. Rio 
Grande do sul Atsiliepti «Mū 
sų Lietuvos» antrašu Caixa 
Postai 4118. Sfio Paulo.

Gedulo Dienos Minėjimas Rio 
de Janeire

Liūdna birželio mėnesio trė 
mimų diena Rio de Janeire 
buvo paminėta sekmadienį 
(VI-14) Iš ryto lietuviai susi-

Nuoširdų ir pasišventusį «.Mūsų Lietuvos» Platintoją 

TĘVA PETRA DAUGINTI S. J.

Nuoširdžiai sveikiname VARDO DIENOS PROGA 
ilgiausių metų!!!

«MJL.»

rinko į Šv. Genovaitės bažny 
čią. kurioje išklausė pamaldų 
už tremtinius Sibire ir žuvu
sius del Lietuvos laisvės.

Vakare (18 vai.) didžioji 
Šveicarų Klubo salė buvo pil 
na lietuvių, latvių, estų. Daly 
vavdHdhug brazilų ir kitų tau 
tybių asmenų - Lietuvos drau 
gų Gedulo Dienos minėjimą 
pradėjo Lietuvos atstovas min 
Meieris pakviesdamas tarti 
pagrindinę minėjimo kalbą fe 
deralinį deputatatą Paulo de 
Tarso Santos. Paulo de Tarso 
Santos savo kalboje iškėlė ne 
paprastą Pabaltijo tautų ats
parumą gyvenimo kovoje, jų 
aukštą civilizaciją didžiulius 
dvasios turtus bei nepalaužia 
mą pasiryžimą atgauti nepri
klausomybę Imdamas iš ak
tualaus gyvenimo pavyzdžius 
federalinis deputatas įrodė, 
kad v enin ėlė atmosfera, ku
rioje žmogus garbingai gali 
gyventi yra laisvė, todėl vi
sas kuituringas pasaulis turi 
pasmerktįkomunistinį imperia 
lizmą. nūn pavergusį šimtus 
milijonų žmonių, ir visomis 
priemonėmis kovoti prieš jį. 
Paulo de Tarso Santos ypatin 
gai prasminga ir nuoširdi kai 
ba, kuri truko per 40 minu
čių buvo palydėta gausiais plo 
jirimis."

Dr Peters Olins, Latvijos 
minisbris, išdėstė aplinkybes 
kuriose buvo pradėtas Pabal 
tijo tautų trėmimas 1941 me
tais ir nežmoniškas to barba
riško veiksmo sąlygas Pabrė 
žė kad Pabaltijo® Valstybių 
tautos buvo pirmos genocido 
aukos Baigdamas savo žodi 
1 atvijus ministers išreiškė įsi 
tikinimą kad Pabaltijo vals 
tybės atgaus nepriklausomy
bę.

Lietuvos atstovas Rio de Ja 
neire min. Meieris kuris pir
mininkavo šioms iškilmėms, 
savo kalboje iškėlė dvasinį 
lietuvių ištremtų j Sibirą ats
parumą ir pacitavo Kelias mal 
das iš knygos, kuri keturių 
lietuvaičiu buvo sukurta Sibi 
ro tremty ir kuri nesenai pa 
siekė laisvą basaulį. Ministe 
rio Meierio kalba padarė ypa 
tingai stiprų įspūdį klausyto-

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

ANT4SO OAVILONIO
Manufatura de «Botões Estrela»

í. • • k' • ; s

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

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

EJCKITCKIO CONITABIL
NAffCIMEMT©’

Irmãos Nascimento
.:r SP. Nr» 1.4««

Atlieka firmų atuiaiyiaus, perleidimus, kexnereia** 
ir industrialines apyskaitas,, sutvarko dokume»- 

> tuk sudaro sutarti* surašo prašymui ir ki- 
to* rūšies darbus atlieka.

Juridini* Departamentas -— Ne jodomo tart* pardavimas 
Av Zelina, 831 — Vila Zetina •— Tel. 68-S787 - S.' flmrtė

MAŠINOS STUDENTAM 
MOKYTI

Sugalvojo mašinas viščiu
kam perėti, kodėl nesugalvos 
mašinų studentam mokyti... 
Vieną tokią mašiną pademons 
travo New Yorko technologi
jos institutas.

Mašinoje suderinti televizi
ja, filmas, ji dės’o keletą mi 
nučių fiziką eletroniką ar 
matematiką, paskiau studentų 
mokėjimą patikrina Kai stu
dentas duoda teisingą atsaky 
mą. mašinoje pasirodo viena 
šviesa, kai klaidingą — kito
kia Mašina ir pataiso studen 
to klaidas.

Mašina tuo geresnė už mo 
kytoją, kad ji nesierzina, jei 
studentas nemoka Tik jeigu 
kelis kartus duoda klaidingus 
atsakymus, tada mašina paki 
tusiu rimtu tonu pasako pa
mokslėlį: «Klausyk sūnau, 
tu esi labai nerūpestingas» 
ir tt.

Mašina visiškai mokytojo 
nesirengia pakeisti. Tik jam 
žada padėti Ypačiai kai trūks 
ta mokytojų

Scvietai Rengia 1O0Ó Šn!pų 
Amerikai

Švedų spauda pranešė, kad 
Ukrainoje Vinnista miestely 
je sovietai rengia 000 13* 0 
šnipų Amerikai Jei reikės iš 
jų gali būti ir diplomatai, nes 
sovietinis diplomates ir šni
pas gali būti tas pats.

Mokyklos uždavinys yra pa 
ruošti būsimą šnipą ameriki- 

jams, kurie, pirmininkui pa
kvietus. atsistoję, tylos minu 
te pagerbė visas komunistų 
teroro aukas.

Minėjimo pabaigoje žodžio 
paprašė pulk Eduardo Res
sler rumunas, kuris savo trum 
poje, bet drąsioje kalboje pa 
reiškė visų pavergtų tautų so 
lidarumą pababiečių kovoje 
del nepriklausomybės.

Minėjimas truko pusantros 
valandos ir visiems dalyviams 
patiko didelio įšpudžio.

n i am gyvenimui. Dėl to jie 
valgo amerikoniškuose baruo 
s e, mato Holly woodo filmu*, 
mokosi Amerikos istorijos iš 
Amerikos vadovėlių Turi ge 
rai pažinti Amerikos sportą, 
išmokti ne tik kalbą, bet ir 
jos dialektus. Mokslas kartais 
trunka ir dešimtį metų.

— Japonijoje nuo praėjusio 
karo priaugo 20 milijonų žmo 
nių. Dabar iš viso yra arti 
100, mil Gyventojų skaičiaus 
didimu Japonija užima pašau 
lyje penktąją vietą. Pirmoje 
vietoje yra Kinija — antroje 
Indija, trečioje — Sovietų Są 
junga, ketvirto e - Jungtinė* 
Amerikos Valstybės.

.. f

— Vokiečių buvo ištremta1 
į Sibirą 535.000; žuvo vergų1 
stovyklose 170 000. Dar tebe
gyvena Sibire 180.00G.

«MÚSU LIETUVĄ» GALIMA 
užsisakyti

Ir prenumeratą apsimokėti 
pas šiuos asmenis:

Kun. J Šeškevičius V. ZeU 
nos klebonijoje,

B. Šukevičius (spaustuvėje)* 
Av. Zelina, 5 5

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

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

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

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

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

K Meškauską, Lapa, Rua 
Williams Speers; 7uo arba 
Mašinraščio kursuose,

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

vi Pupienį, Rua Oratorio 
1257, Mooca

B. Tubelį ir Kučinską, Moi 
nho Velho.

St. Jurevičių ir Stočkų Par 
ąue das Nações.

Parsiduoda

Rašoma mašina «Maiseless» 
geram stovi, kaina visiems 
prieinama. Smulkesnio infor
macijų vietoje: Rua Tamua- 
nas, 35, V. Zelina.

I

Klausykis São Paulo Lietuvių Kultūrinės 
Radio Programos

Iš Radio Nove de Julho, kiekvieną sekmadienį nuo 
. 18,68 ligi 18:30 «ai., banga 540 klc.

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

Radijui paramą galima įteikti finansinės komisijos na
riam» asmeniškai arba siunčiant per paštą finansų ko- 

: misijos iždininko p, Petro Šimonio, ar kun P. Ragažins- 
k® vardu šiuo adresu: caixa postai 4118, SSo Paulo.

! ' ' -i- ■ .• . . •.

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ IR 

RUSIJĄ

Medžiagos žieminiams ir va 
Bariniams rūbams (yra pavys 
džiai). Vaistai, maistas, skūh 
biniai, avalynė, megstiniai,ko • 
jinės, pirštinės, skaros, siūlai 

„ir daug kitų prekių, •
Siuntinių pristatymas garas 

tu o tas.
Gavėjas nemoka nieke.
Pageidaujant — siunčiama 

oro paštu.
Kreiptis: Magdalena VinM- - 

naitienė - rua Barão do Pi • 
r a f, 65, Vila Zelina.

Laiškams - caixa peštai 371 
São Paulo» •

. *. ..

SIUVĖJAS . ■•
POVILAS, ĄMBROZBVŪSSŲi / 

Rua Inhag&pi, 8 - V. Zeite® z‘ 
' (prasideda' ii1 Av. ZetinaiMM ..

6
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