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Kremlius tęsia caristinės Rusijos
politika

Kitados caristinė Rusija no 
rėdama Lietuvą nušluoti nuo 
žemės paviršiaus, stengėsi 
pakirsti du didžiausius rams
čius, kuriais pasirėmusi, išli
ko amžius lietuvių įauta gy
va. Tais stipriaisiais rams 
čiais buvo ir šiandien yra 
lietuvio meilė visa tam kas 
yra lietuviška, prisirišimas ir 
meilė savajam kraštui ir gi
lus religingumas. Ištikimybė 
Katalikų Bažnyčiai ir tėvy
nės meilė buvo pati didžiau 
šia kliūtis Lietuvą caristinės 
Rusijos imperijon įjungti Tau 
tiniam ir religiniam atsparu
mui palaužti caro valdininkai 
sugalvojo lotyniškąjį alfabe-
tą, raidyną pakeisti rusiška 
«graždanka», o katalikišką 
tikėjimą versti permainyti į 
provoslaviją. Dar nevienas se 
nesnės kartos atstovas prisi
mena tuos metus, kada iš ran 
kų bažnyčioje žandaras iš
traukdavo maldaknygę, už lie 
tuvišką elementorių ar kalen 
dorių kalėjiman uždarydavo, 
arba tremdavo Ryškiausias 
pavyzdys yra Kražių, istorija, 
kur beginkliai ne tik vyrai, 
bet moterys ir maži vaikai bu 
vo kazokų nagaikomis, šautu 
vų buožėmis daužomi arkliais 
mindomi.

Caristinė Rusija buvo impe 
rialistinė. Šiandieninė, raudo 
noji, komunistinė Rusija dar 
daugiau savo imperialistinį a- 
petitą rodo Po paskutinio ka 
ro ji plačiai išskėtė imperia
listinius nasrus

Vien tik Europoje apžiojo, 
bet dar suvirškinti neįstengė, 
keletą tautų, su maždaug šim 
tu milijonų gyventojų Visi pa 
vergtieji kraštai, ar jau So
vietų Rusijon įjungti, ar tik 
kaip satelitai, yra aukštesnės 
kultūros už sovietiškąją kul
tūrą. Juos greitai suvirškinti 
yra sunku ir beveik neįma
noma Negi norės būti ver 
gaiš kultūringos, laisvėje gy
venusios tautos Kremlius tai 
mato ir supranta, bet ir nes 
naudžia. Ruošia naujus, nors 
ir neoriginalius spąstus, į ku 
riuos nori įtraukti pavergtą
sias tautas. Užsienio spaudo
je jau keletą kartų buvo ra 
Šyta, kad Maskvoje yra ruo
šiamas naujas alfabetas nau
jas raidynas, kuriuo ateityje 
bus stengiamasi pakeisti da
bartinis, lotyniškas.

Lietuvoje leidžiama komu
nistinė spauda ir Maskvos tar 
nai per Vilniaus radiją skel
bia, kad bus sustiprinta prieš 
tikybinė propaganda per span 
dą, radiją, mokyklose, susirin 
kiniuose ir kitur. Valstybinė 
leidykla dar šiais metais yra 
numačiusi išleisti keletą reli 
giją liečiančių knygų, žinomą 
prieš pačią religiją nukreip
tų. Per ruošiamą <graždangą» 
ir per sustiprintą bedievybės 
propagandą komunistiški mas 
koliai tikisi palaužti tautini 
ir religinį lietuvių tautos ats 
parumą ir amžiams pabaigti 
sū Lietuva ir lietuviais. Tiek 
caristinės, tiek komunistinės

Lietuvoje.
Rusijos tikslas yra tas pat — 
pavergti, sunaikinti tautos ir 
plėsti rusiškąjį imperializmą.

Afrikoje ir Azijoje kyla nau 
jos laisvam gyvenimui tautos. 
Kodelgi Kremlius negrąžina 
pavergtoms tautoms laisvės, 
jeigu jis skelbiasi kovojąs 
prieš kolonializmą? Rusiškas 
kolonializmas yra žiauresnis 
už bet kokį kolonializmą.

Šiuo metu Lietuvoje, kartu 
su Klaipėdos ir Vilniaus kraš 
tu yra. mažiau gyventojų, ne
gu prieš paskutinį karą Kur 
jie dingo? Dalis pasitraukė į 
Vakarus bolševikų frontui ar 
tėjant. dalį hitlerininkai nužu 
dė, bet didžiausia dalis buvo
ištremta Sibiran iš kur daug 
dar negrįžo ir nesugrįš, nes 
del nežmoniškų gyvenimo są 
lygų ir vergų darbo, bado mi 
rė

Laikas nuo laiko komunis
tinė spauda ir radijas su pa
sididžiavimu praneša, kad šim 
tai ar net tūkstančiai jaunuo 
lių vyksta Kazakstanan ar ki 
tur plėšinių arti, ar kur kitur. 

^lĮ^yis vyk -ta «gąyappriškai».
Ką reiškia «savanoriškai» vyk 
ti j neapgyventus plotus visi 
gerai supranta Gi Lietuvoje 
daug derlingos žemės dirvo- 
nauja, arba lietuviškose so 
dybose yra apgyvendinti rgion 
gotai Šitos politikos tikslas 
yra ne koks kitoks kaip tik 
noras kuo greičiau negausią 
lietuvių tautą sumaišyti su 
mongolais maskoliais, nutau 
tinti sunaikinti Šito siekė ca 
rų imperialistinė politika, tą 
pačią po itiką. tik daug žiau
resnėmis priemonėmis vyk
do raudonasis Kremliaus im
perializmas.

Vakarų Vokietija išrinko 
prezidentą.

Liepos mėn 1 d Vakarų Vo 
kietijos parlamentas su depar 
tamentų atstovais išrinko nau 
ją prezidentą l-ienrik Luebke, 
Adenauerio vyriausybės, kri
kščionių demokratų partijos 
narį, kataliką.

Būti išrinktam reikia gauti 
absoliutinę daugumą balsų. 
Naujas prezidentas buvo iš
rinktas antru balsavimu.

Nors Vakarų Vokietijos sos 
tinė šiuo metu yra Bonnoje, 
tačiau prezidentui išrinkti ats 
tovai nuvyko Berlynan, tuo 
norėdami pabrėžti, kad Berly 
nas yra Vokietijos sostinė ir 
kad nuo Vokietijos suvienyji 
m o neatsisako.

Rusai protestavo prieš pre 
zidento rinkimus Berlyne. Bet 
jų protesto niekas nepaisė. 
Šie rinkimai parodė, kad Ade 
riauerio autoritetas yra dide
lis. Jis pravedė savo partijos 
atstovą už kurį balsavo ir kai 
kurios kitos partijos. Taip 
pat parodė, kad krikščionių 
demokratų partija yra disci
plinuota ir vieninga, nes visi 
ątidavę balsus už partijos kan 
didatą

XII METAI

Ar žinai kad.. Mokslas tvirtina, kad nėra pasaulyje dviejų daiktų natūralių ar dirb 
tinų. Nėra dviejų lapų, ledo kristalų, nė dviejų padarytų daiktų, ar žmonių vienodų.

Nepersenai Maskvos radijo, laisvam pasauliui skirtoje transliacijoje kritikavo įvai
rias religijas, kurios moko, kad žmogus yra Dievo tarnas Žmogų vadinti Dievo tarnu — sa 
ko Maskvos radijas - yra žmogaus pažeminimas.

Kada pradedama bėgti panaudojama daug daugiau energijos ir už tat kvėpavimas 
padažnėja, bet vėliau išlyginus bėgimą, kvėpavimas pasidaro vienodas, normalus.

Šie rinkimai Adenauerio au 
toritetą sustiprino ir užsie
nyje.

— Amerikoje lankosi Rusi
jos užsienio reikalų ministé
rio pirmas pavaduotojas Kos 
lov. Jis buvo priimtas užsie
nio reikalų ministério Herte 
rio ir prezidento Eisenhowe 
rio. Apie ką kąlbėjo Baltuo
siuose Rūmučsė, spaudos ats 
tovams nieko nepareiškė.

— Kuboje reikalai nėra ge 
ri. Pati vyriausybė tarp savęs 
nesutinka Susida iusią padėtį 
komunistai nori išnaudoti Pra 
nešama, kad Kuboje yra atvy 
kę 25 instruktoriai iš Maskvos, 
kurie ruošia agitatorius ir 
smogikų būrius kituose kraš
tuose vyriausybėms nuversti.

— ARGEN1 INA —

Nors ir praėjusią savaitę da 
linai buvo permainytas minis 
torių kabinetas, tačiau poiiti 
nė padėtis nėra tvirta Šią 
savaitę, kariuomenei eikalau 
jant. buvo pakeistas karo mi 
nisteris. Karo laivynas reika 
lauja. kad būt pakeistas karo 
laivyno ministeris To pat no 
ri karo aviacija Yra daromas 
nemažas spaudimas, kad da
bartinis prezidentas Frondizi 
atsistatydintų. Praktiškai vy
riausybė yra kariuomenes kon 
troleje. Jei prezidentas nepa 
tenkintų kariuomenės reikalą 
vimų. gali įvykti perversmas. 
Prezidentas yra įsakęs areš
tuoti vienuolika aukštesnių 
karininkų, bet jų nesuranda' 
Spėja, kad jie yra Cordobos 
kariuomenės bazėje Cordo
bos kariuomenės daliniai ypač 
yra nepalankūs prezidentui.

— Amerikos prezidentas Ei 
senhower spaudos atstovams 
pareiškė, kad Ženevos konfe 
rencijos pasekmės neduoda 
iokių vilčių, kad galėtų įvyk 
ti viršūnių valstybių vadų kon 
ferencija.

— Brazilijos federalinė vy 
riausybė kavos ūkio reika
lams paskyrė tūkstantį mili
jonų kruzeirų. Seni ir žemos 
kokybės medžiai bus naikina 
mi ir sodinama nauja kavos 
rūšis. Už sunaikintus senus 

kavynus valdžia duos tam ti 
kra atlyginimą.

— São Paulo estado guber 
natorius ruošia įstatymo pro 
jektą sulig kurio didelės že 
ims nuosavybės, bet nenau
dojamos ir neapdirbamos, bus 
apdėtos dideliais mokesčiais. 
Jų savininkai bus verčiami 
arba oirbti arba už tam tikrą 
atlyginimą perleisti valdžiai.

— Su nemažu susidomėji
mu laukiama tiek federalinės, 
tiek estado vyriausybų žemės 
reformos įstatymo projekto.

— Baigus naują auto-estra 
dą tarp São Paulo ir Curity- 
ba kelias sutrumpės 80 kilo
metrų Vieton 12 senu keliu, 
nauja auto estrada iš. S. Pau 
lo į Curityba reikės 6 valan
dų autobusu važiuoti.

— Federalinės ir estadų vy 
riausybių pirmoje planų vie
toje stovi naujų kelių tiesi
mas ir elektros jėgainių sta 
tyba.

— Janio Quadros kandida
tas į prezidentus, kaip buvo 
numatyta dar šiomis dieno 
mis negrįš Brazilijon Kurį lai 
ką dar užtruks Italijoje.

— São Paulo miesto prefei 
tas Adhemar de Barros pa 
reiškė, kad jis savo kandida 
turą į prezidentus palaiko.

— Maršalo Tetxeira Lott 
kandidatūrą ruošiasioficialiai 
statyti sėcialdemokratų parti 
ja 14 d. liepos,

— Vienuolė amerikietė, iš 
St. Louis miesto, sesuo Mari 
ja Loretta Egan, Amazonos 
džiunglėse, Brazilijoje ruošia 
si antropologiniams tyrinėji
mams Ji mano virš tūkstan
čio kilometrų nuo Amazonos 
upės šaltinių miškų gilumon 
nuvykti.

— S. Paulo estado parla
mente yra svarstomas įstaty 
mo projektas kad nuo mo
kesčių bus atleisti mirties at 
veju, įpėdiniai, jei mirus šei
mos nariams paliko tik vie
ną namą.

— Teismas išaiškino, kad 
tik bažnyčioje vedusieji, bė 
kontrakto civilinėje įstaigo
je, mirties atveju moteris ga 
Ii gauti, įstatymais numa
tytu vyro pensiją.

— Šiomis dienomis Brazili
jos karo laivynas pastebėjo 
nežinomą submariną. Karova 
dovybė davė parėdymą skan
dinti paslaptingą pbvandeni 
nį laivą Spėjama, kad tai ru 
sų povandeninis laivas

— Brazilijos policija prie 
Bolivijos rube&aus suėmė ko 
kaino kontrabandininkus Ko
kainas Brazilijon įvežamasis 
Bolivijos. Daugiausia jo par
duodama Rio de Janeiro ir 
São Paulo miestuose.

— JAV oficialios įstaigos 
konstatavo, kad Š Amerikos 
kontinente radioaktyvumas 
smarkiai padidėjo. Moksliniu 
kai aiškina, kad dėl dar spa 
lio mėnesį rusų arktikos re
gione sprogdintųjų atominių 
bombų Čia tuo tarpu radioak 
tyvuiūas dar nėra pasiekęs 
pavojingo stiprumo. Danai gi 
jau ir su tuo susidūrė.

Į rytus nuo Kopenhagos 
yra maža danų salelė Salt- 
holm. kuri neturi gėlo van
dens. Ikišiol gyventojai čia 
naudodavo lietaus vandenį, 
kuris nuo stogų surenkamas į 
specialius rezervuarus. Bet 
štai neseniai buvo pastebėta, 
kad šis lietaus vanduo iš at
mosferos yra atsinešęs tiek 
daug radioaktyvumo, kad tai 
nuo pereito spalio mėn. rusų 
sprogdinimų Novoja Zemlia 
saloje, į šiaurę nuo Baltosios 
jūros. Danų sveikatos organai, 
užkrėstąjį vandenį vartoti už 
draudė ir vandenį salelės gy 
ventojams pradėjo pristatinė 
ti laivais. Taip būsią tol, kol 
būsią įrengti pačioje salelėje 
specialūs filtrai.

ŽIBALAS PO BALTIJOS 
JŪRA?

(E) Fed. Vokietijos gręžimo 
specialistai Baltijos juros va
karinėje dalyje netoli Kielo 
pasiekė jau 4TOO metrų gilu
mą. Dujų spaudimas buvęs ne

(pabaiga 6 pusi.)
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JUNGT. AMERIKOS VALS
TYBES

Tarėsi, Kaip Pagyvinti Tautine Veikla.
(E) CONNECTICUT, Mary

land, Massachusetts, New Jer 
sey, New York, Pensylvania 
valstybių Lietuvių B end m o 
menės apylinkių bei apygar
dų atstovų ir lituanistinio švie 
timo darbininkų suvažiavimas 
1959 m. gegužės 9/10 d. d. 
New Yorke, išklausęs JB LB 
centro valdybos pirmininko 

Barzduko, centro valdybos 
iždininko J. Staniškio, Dr. P. 
Vileišio, centro valdybos na
rio švietimo reikalams P. Bal 
čiūno, švietimo tarybos pirmi 
įlinko J. Tamulio, New Yorko 
apygardos pirmininko J. Šle
pečio, mokytojų V Šižiūno, 
O. Girnuvienės, Pr. Naujokai 
čio pranešimus ir diskusijas 
dėl jų, nutarė štai ką:

1) Suvažiavimas pakartoti
nai pabrėžia LB kultūrinę mi 
siją išeivijai, ypač išeivijos 
jaunosios kartos tautinei dva 
šiai ir tautinei kūrybai ugdy 
ti ir brandinti, taip pat Lietu 
vos laisvės kovai taikinti. Pa 
kartotinai šaukiasi visų Ame 
kos lietuvių didesnio pareigiu 
gurno bendruomenės uždavi 
niams ir darbams, kviesdamas 
visas lietuvių draugijas susi 
vienijimus, sąjungas ir federa 
cijas, ir visus jų skyrius ar 
kuopas įsijungti į LB.

Suvažiavimas džiaugiasi kai 
kurių LB apylinkių ir apygar 
dų pagyvėjusiais santykiais 
ir bendradarbiavimu su jauni 
mu, ir skatina visus I B orga 
nūs ir veikėjus moraliai ir 
materialiai remti jaunimo kul 
tūrinius, sportinius ir kitus 
taurius tautinius pasirodymus, 
kad mūsų jaunimas pasijaus
tų ne tik išeivijos tautinės 
ateities viltis, bet dabarties 
tautinis pasididžiavimas

Atsižvelgiant į tai. kad LB 
didiesiems uždaviniams vyk
dyti aktyvių darbininkų yra 
permaža, ir kad vis dar pasi 
taiko, tarp pačių lietuvių prie 
šiškų LB nuotaikų, rekomen 
duojama centro valdybai LB 
tikslų ir siekimų su populiari
nimo «vajaus» mintis Šioks 
«vajus» netik galėtų paakinti 
abejinguosius ir paaiškinti 
abejojantiesiems LB tautinę 
reikšmę bet ir patrauktų nau 
tų veikėjų j LB darbą.

2) Suvažiavimas konstata
vęs. kad lituanistinis švieti
mas yra visos lietuvių išeivi 
jos gyvybinis reikalas, o ne 

tik lituanistinių mokyklų mo
kytojų. ar mokinių, ar jų tėvų, 
ir kad ligišiolinės spragos Ii 
tuanistinio švietimo organiza 
cijoje, programoje ir vykdo 
mosiose priemonėse galima 
sėkmingai taisyti tik sistemi
nant ir centralizuojant patį 
švietimą - prašo centro val
dybą: (a) paieškoti kelių litua 
nistinio švietimo materialinės 
naštos lygesniam paskirsty
mui, padarant ją visos išeivi 
jos rūpesčiu; (b) apdairiai, 
metodiškai bet ir neatidžiai 
lituanistinį švietimą sistemin 
ti ir centralizuoti Suvažiavi 
mas, apgailestaudamas didelę 
žalą lituanistiniam švietimui 
ir tautiniam auklėjimui dėl 
lietuvių vaikų kaiekizavimo 
nelietuvių kalba prašo cen
tro valdybą daryti v sus žy
gius lietuvių vaikų kaiekiza- 
cijai atlietuvinti. Suvažiavi
mas. pripažindamas jaunimo 
stovykloms didelį teigiamą 
vaidmenį, lituanistinio švieti 
mo ir tautinio auklėjimo atž 
vilgiu. sveikina šių stovyklų 
organiza orius ir skatina tau 
tiečius, pirmiausia patį .ai ni 
mą ir jaunimo tėvus moraliai 
ir materialiai paremti jauni
mo stovyklas ir pasinaudoti 
jų teikiamomis lietuvybei sti 
printi galimybėmis, sxkiu bu 
dint, kad stovyklų dvas a ir 
aplinka tik ai tarnautų jauni 
mo lietuvybei.

3) Lietuvių Chartos paskelb 
toji tautinio so idarumo regi
ma išraiška - tautinio solida 
rūmo įnašai - Amerikos lietu 
viui vis dar nėra tapę įprasti 
ne pareiga, o tebėra, pilygin 
ti. tik nedidelės išeivijos da
lies praktikuojama tautinė do 
rybė Dėlto suvažiavimas ska 
tina LB organus padidinti tau 
tinio solidarumo įnašų rinki
mo pastangas ir nuolat ieško 
ti tinkamiausio būdo šiems 
įnašams surinkti Ee to atsi
šaukia į visus tautieti i s, pra 
šydamas peržiūrėti savo abe 
jmgumą tautinio solidarumo 
įnašams ir šią mažiausiąją tau 
tinę prievolę savajai bendruo 
menei atlikti laiku. 1 autinio 
solidarumo įnašų mininumas 
anaiptol nevaržo daugiau pa 
siturinčių lietuvių prisiimti sa 
vo padėtį atitinkančią įnašiį 
normą Suvažiavimas skatina 
LB apylinkes šalia tautinio

MŪSŲ LIETUVA
»WI HMtKr, UmMM—Ml ii » Ilgiam—

V incas Jonikas

UŽEIGOJE
Vieną vakarą žaizdotoj pakelėje 
Sužibėjo netikėtas žiburys
Ten apgriautą seną užeigą priėję 
Pasibeldėme nedrąsiai į duris.

įsileido ir teiravosi, kas naujo
Ir kodėl nebe turistai, o bėgliai
Mes kliedėjom apie tėviškę ir kraują, 
Degė akys, kaip gaisrų nuodėguliai,

Kur mama senutė rankom žarsto — 
Po degėsiais liko dukra ir sūnus 
Ji surankios kaulelius į balą karstą 
Ir sukniubusi ant jo maldoj prisnus

Ji nubus, nutraukus sapną tokį klaikų, 
Iliustruotą sopuliais iš patirties, 
Kai kareiviai paskutinį gyvą vaiką 
Šaus pririšę prie apsvilusios svirties.

Mūsų žodžių šičia niekas nesiklausė, 
Jei ne tie, kur su ramentais ryšuliais. 
Kažkuriam iš jų sudrėko akys sausos, 
O prie židinio kažkas kvatoję įžūliai.

«YRA TAUTU RYTU EUROPOJE, KURIOMS 
NELEIDŽIAMA PAČIOMS APSISPRĘSTI"

M i r. Herleris atsako FETS elniui palankia teleqrama

(E) Pateikiant Ženevos kon 
ferencijoje vakarų planą tai
kai Europoje įgyvendinti, ge 
gūžės 14 d. pasisakė dar ats 
kirai visų didžiųjų - valstybių 
užsienio reikalų ministerial 
J tV-bių užs. reik, ministeris 
Herter savo kalboje t.k. pa
žymėjo. kad

«Vokietija nėra vienintelė 
neišspręsta problema, su ku
ria susiduria pasaulio tautos, 
pilnos neramumo Po 1955 me 

solidarumo įnašų prasimanyti 
ir kitų pajamoms šaltinių. i B 
apylinkės ir apygardos prašo 
mos teikti centro vaidybai sa 
vo visos piniginės apyvartos 
apyskaitą, kad centro valdy
ba galėtų susidaryti visos ben 
druornenės finansinės pade 
ties vaizdą ir pagal realius 
duomenis planuoti lB veiklos 
programą.

tų konferencijos nebuvo pa
daryta jokios pažangos spren 
džiant kitus pagrindinius klau 
simus. kurie liko neišspręsti 
t-arp Rytų ir Vakarų, jei ne
skaityti konferencijos apie 
branduolinius ginklus. Dery
bos nusiginklavimo klausimu 
faktinai nepažengė o būtinos 
kontrolės problema vis dar su 
siduria su rimtais sunkumais. 
Europos žemyno viduryje at
kakliai išsilaiko nerimą ke
lianti skaldanti padėtis.’Kaip 
parodė įvykiai Vengrijoje, Ry 
tų Europoje yra tautų ku
rioms vis dar draudžiama, pa 
ti likimą pačioms spręsti. »

JAV užsienio reikalų minis 
teris Herter kitt proga dar 
prieš tai (geg 7 d. radijo kai 
boję) pastebėjo, kad, kaip is 
torija moko žmonija niekad 
nenustos kovoti prieš nežmo
niškumą ir neteisybes.

1969 m liepos 4 a.
Ką JAV užs. reik, ministeris 
Herter atsakė PET Seimui
Ryšium su Pavergtųjų Eu- 

ropos Tautų Seimo memoran 
durnais JAV užsienio reikalų 
ministeriui Herteriui Ženevos 
konferencijai susirinkus, min. 
Herteris telegrama ateakė P- 
ET Seimui ir patikino, kad jis 
Ženevos derybų metu paverg 
tųjų tautų reikalą turėsiąs gal 
voje. Jis derybose atkreipsiąs 
dėmesį į tuos principus, kurie 
buvo išdėstyti Pavergtų ų Tau 
tų Seimo raštuose PET reika 
lavo Rytų ir Vidurio Europos 
tautų laisvės reikalą įjungti j 
Ženevos konferencijos dieno 
tvarkę ir vengti su Sovietais 
tokių sandėrių, kuriais būtu 
patvirtinta ir prailginta sovie 
tinė tų kraštų okupacija.

Apie JAV užs. reik, minis 
terio Herterio palankų atsa
kymą Pavergtųjų Tautų Sei 
mui pranešė ir didžioji pašau 
lio spauda.

— (E) Lietuvoje septynme
tį įsakyta atlikti per 5 metus. 
Kompartijos centro komiteto 
iniciatyva Lietuvos darbinin
kai ir kolchozininkai įparei
goti septynmečio planą įvyk
dyti per 5 metus Tai ypač 
liečia žemės ūkį. Tuo reika
lu įvyko specialus Lkp ck po 
sėdis Pagrindinį pranešimą 
padarė ok sekretorius Šarko- 
vas, kuris, žinoma, reikalą at 
vaizdavo taip, lyg patįs i>ol- 
chozininkai tokius įsipareigo
jimus nutarė Tačiau ir pats 
Šarkovas čia pat pastebėjo, 
kad dabartiniai pieno ir mė
sos gamybos augimo tempai 
dar neužtikrina tų įsipareigo 
jimų įvykdymo Eilėje rajonų 
gyvulininkystė vykdoma «ne
patenkinamai» Avių skaičius 
1S58 metais dar net ssmažė- 
jęs.

Vilniaus lenkų ryšiai su 
Lenkija.

(E)«Dziennik Za c bo
ti n i » (Katowice) to laikraš
čio bendradarbis Waldemar 
Wasilewski plačiai rašo apie 
Vilnių ir Vilniaus lenkus Bū
dingas autoriaus pasisaky
mas. kad «valdžia stengiasi 
sudaryti lenkų mažumai Vil
niuje kuo geriausias kultūri
nio vystymosi sąlygas». Vei
kia lenkų mokyklos, ruošia
mi joms mokytojai parūpina
ma lenkiška literatūra ir pan. 
Vilniaus lenkų kalbos moky
tojai stengiasi savo žinias pa 
pildyti santykiaudami su ko
legomis Lenkijoje.

Darbas Naujoje Santvarkoje
(pabaiga)

Mokėjimas darbininkams 
bent minimalinės algos yra 
svarbi pareiga. Tai nepažeis 
tinas, neliestinas ir šventas 
dalykas kaip ir pati žmogaus 
gyvybė Mat, tik iš algos dar
bininkas gali išlaikyti savo ir 
šeimos gyvybę. Todėl jo pa
žeidimas šaukiasi dangaus Vi 
ešpaties keršto. Ir tas kerš
tas yra anksčiau ar vėliau į- 
vykdomas vienokiu ar kitokiu 
būdu paskiriems darbdaviams 
ar visai ponų kapitalistų kla
sei Prisiminkime tik jų liki
mą per maištą, revo'iuciją ar 
už geležinės uždangos

Socialinis teisingumas rei
kalauja taip pat mokėti tokią 
algą, kuri įgalintų darbiniu 
kus gyventi maždaug toje pa 
čioje pragyvenimo aukštumo 
je,kaip kiti visuomenės sluogs 
niai. Visi juk krašto sluogs 
niai sudaro vieną didžiulį kraš 
to ūkį ir gyvena ;š to ben 
druomeniškai vykdomo ūkinin 
kavimo vaisių

Katalikai sociologai tuo vi
sai neskelbia visų žmonių ū- 
kinės lygybės Ji negalima 
dėl nevienodai žmonių turimų 
talentų, darbštumo, paveldėji 
mo ir išsiauklėjimo. Bet so- 
ciališkai visi žmonės yra ly
gūs — tiek darbdavys, tiek 
darbininkas' Todėl naujoji 
santvarka reika auja pralauž 
ti turtingųjų ir miestiečių sau 
paveržtą išsimokslinimo 
m o ne polį. Kiek gabių dar 
bininku ir jų vaikų turi atsi
sakyti aukštų ir gerai apmo
kamų vietų vien dėl to. ka
dangi negalėjo išsimokslinti! 
Ir darbininkų klasei turi būti 
sudaryta sąlygos įsigyti gerą 
ir bendrąjį profesinį išsilavi
nimą tiek mokamomis algo
mis tiek nemokamomis mo
kyklomis ar stipendijomis.

Teisingos alp-os išre'kaiavimas

Tačiau išreikalauti tokios 
algos darbo sutartimi paski
ram darbininkui labai sunku. 
Jis p «prastai nepajėgia teisiu 

gai Įkainoti savo darbo ver
tės nei apžvelgti bendros kraš 
to ūkinės būklės. O ji labai 
apsprendžia jo dirbamo dar
bo medžiaginę vertę. Todėl 
paprastai darbo sutartys bus 
sudaromos visiems bendrai. 
Kolektyvinis darbo kontrak
tas nustato darbo sąlygas, at 
lyginimo aukštį pagal darbo 
rūšį ir kategorijas bei atlygi 
nimo mokėjimo sąlygas. Jas 
sudaro darbininkų vardu jų 
atstovai ar sindikatai.

Betgi net mažesnių darbi
ninkų grupių ir sindikatų va
dovams sunku teisingai orien 
tuotis. Sunku jiems žinoti — 
darbininkų perteklius ar sto 
ka? Gal tik toje vietoje ir to 
je ūkio šakoje yra taip? Gal 
kitur yra kitaip? Todėl jie ga 
Ii perdaug pasi pi ginti ar pa
sibranginti.

Panašiai sunku jiems nus
tatyti tikrąją savo įmonės, ū 
kio šakos ir viso krašto pa
dėtį, tuo labiau pramatyti jos 
ateitį O nuo to viso taip la
bai priklauso algų aukštumas!

Dėl tų ir panašių sunkumų 
nustatyti teisingą algą reikia 
darbininkams ūkinės ir sočia 

linės politikos pagalbos. Pei
kia jiems patarimų, nurody
mų ir normų, duodamų tokių 
žmonių, kurie yra to dalyko 
žinovai ir visai bešališki. To 
kiais nebus paprastai nei sin 
dikatų sąjungos vadovai, nei 
partijų vadai ir net nei val
džios pareigūnai

Tai gali jiems suteikti tik 
visų tos ūkio šakos ar profe 
sijos žmonių išrinkti profesi
nių atstovybių ar korporacijų 
vadovai. Jie yra žmonės ir 
prityrę biznio reikaluose, ir 
savo ūkio šakos žinovai, turį 
kritišką žvilgsnį visai krašto 
ūkinei bei socialinei raidai 
ir bešališkai surinktų statisti
nių davinių Kaip stambių sam 
burių vadovai jie yra atsako
mi n gi tiek prieš darbininkus, 
tiek prieš darbdavius Jierei 
kai ui esant gali padaryti tin
kamos įtakos visai tos ūkio 
šakos ar krašto ekonominei 
politikai.

Už tat jie gali nustatyti tei 
singą mažiausią algą su šei
mos priedu, ir socialinio drau 
dimo įnašų dydį ir įvairių at 
lyginimų tarifus pagal darbo 
rūšį Jų sprendimus rems taip 

pat viešoji nuomonė ir kraš
to Vyriausybė. Tokiu būdu 
teisingumo, bendradarbiavimo 
ir visų klasių solidarumo dva 
šioje bus susitariama dėl tei 
singos algos mokėjimo, paten 
kinančios ir darbininką, ir 
darbdaviui paliekantį pakan
kamai pelno, deramam atly
ginimui už jo kapitalą ir pas
tangas bei sudarymui reikia
mų santaupų įmonės tobuli
nimui.

Socialinio saugumo įgyvendi
nimas

Prie sociališkai teisingos ai 
gos priklauso taip pat įnašai 
socialiniam saugumui. Sočia 
linis saugumas yra garantavi 
mas arba užtikrinimas 
kasdieninės duonos ne 
galėjimo dirbti dienomis.

Darbininkas turi teisę gau
ti reikiamą atlyginimą ne tik 
tuo laiku, kai jo rankos yra 
pajėgios dirbti. Turi teisę li
kai be savo kaltės privalo 
jas susikišti į kišenius arba 
apleisti darbą arba kai susi
dariusios aplinkybės jo darbo 
našumą sumažina ar net visai

2
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GERA NĄUJIENA
Nauji Katalogai - Naujos Atpigintos Kainos

■Draugai... «Jis labai gerai skaito sovietiškus pranešimus, 
bet m‘an atrodo, kad ši as dra ugą’s nebetiki “ką jis 'sako».

Knv a íf i’ r "4 V

Naudodamasi ta didžiule parama, kuri iki šiol jai buvo teikiama Įvairiuose 
kraštuose gyvenančių tautiečių, LIETUVIU PREKYBOS BENDROVĖ dabar gali jau TIKRAI 
IR.IŠ ESMĖS sumažinti kainas praktiškai visiem tiems daiktams, kurie siunčiami į Lietuvą 
dovanų siuntiniuose 0 dabar Bendrovei dar malonu pasirodyti visuomenei su savo NAUJU, 
PADIDINTU, ILIUSTRUOTU KATALOGU LIETUVIU KALBA. Esame taip pat atspàusd.tae 
katalogus latvių, anglų ir ukrainiečių kalbomis.

Mūsų naujajame kataloge yra aptarta ir padubtos kainos Šių dalykų:
1. Maždaug 600 skirtingų medžiagų, austų Anglijoje.

J 2. Platus skyrius gatavų drabužių moterims, vyrams ir vaikams.
3. Visokių rūšių odos.

i 4. Gatavi batai. '
5. Įvairūs laikrodžiai.
6. Foto aparatai. . ~
7. HOHNER akord. - 20 skirtingų' modelių, kurių kainos yra nuo $ 39.00 iki $ 1.120,00.
8. SINGER siuvamosios 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 standartinių siuntinių, kurių-KAINOS YRA NENU/ARŽOAIOS. Tų siun
tinių kainos yra tarp $ 29.C0 ir $ 80.00.

PAVYZDŽIUI:
1. Už $ 29.03 (įskaitant į tą sumą muitus ir kitus su pasiuntimu susijusias mokes

čius) galite pasiųsti tokį siuntinį, kurį sudaro 6 1/2 jardo VILNONĖS medžiagos 2 vyris 
kiems ar moteriškiems kostiumams

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

3. Už $ 49 00 (įskaitant minėtuosius mokesčius) galite pašiųsti 13 jardų VILNONĖS 
medžiagos 4 ^vyriškiem ar moteriškiems kostiumams.

4. Už $ 79 00 (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 britų audimo fabrikas ir žymi jose «Made in England», O tai padidink jų vėrtę Liet..

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

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 lahto jie 
gavėją pasiekia vidutiniškai per 3 5 savaites Pageidaujant mes siunčiame ir ORO PAŠTU.

MES UŽTIKRINAME kad
1. Siuntinys pasieks gavėją.
2. Jei siuntinys dingtų, grąžintumėm pinigus arba nemokamai pasiųstumėm kitą 

(tokį pat siuntinį.
•1 Visus su pasiuntimu susijusius mokesčius apmokame Londone, dėl tb gavėjas 

už siuntinį jau nieko nebeprimbka
4. Siunčiamos tik tokios prekės, kokios remiantis aprašymu ar pvžil. būnamžsakytbs.

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 SIŪLOME:

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

2. Prieš užsakant kur nors kitur siuntinį palyginti su inūsii kainomis ir m’ū'sų 
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 taus remdami JUS 
SUTAUPOTE APSČIAI SAVO PINIGŲ

LITHUANIAN TRADING COMPANY
1A, Hunt Street - Lòtadon, W. 11 - Greàt Britain

atima. Tai ligos, senatvės, in 
yalidiškumo. bedarbės strei
ko ir panašūs atvejai. Ši kiek 
vieno darbininko teisė plau
kia iš perkamos duonos būti 
numo gyvybės palaikymui ir 
jo įdėtų pastangų į bendruo
meniškai visų vykdomą kraš 
to ūkį. Paprastai juk darbiniu 
kas neturi nei privačios pro
duktyvios nuosavybės nei di
desnių santaupų.

Taigi secial nis visų darbi
ninkų draudimas yra būtinas. 
Ir atitinka teisingumą iš visų 
darbdavių reikalaujami įna
šai socialinio saugumo ka 
soms ir pagal reikalą darbo 
žmonėms mokamos socialinės 
pensijos — ar tai būtu bedar 
bės ir motinystės pašalpos, 
ar invalidų, ligonių bei senai 
vės pensijos (aposentadoria).

Privalomą socialinį draudi
mą įstatymais ir gyvenimo 
praktika jau yra įsivedę dau 
gel pažangiųjų net kapitalisti 
oio rėžimo kraštų. Tačiau nau 
jOji santvarka reikalauja soe. 
draudimo sistemos reformos 
pilnam jo įgyvendinimui, bū

tent: visi darbininkai apdraus 
ti prieš visus darbo ir gyve
nimo pavojus pensijomis, 
pakankamomis patenkin 
ti pagrindinius pragyvenimo 
reikalus.

įgyvendinimui šio socialinio 
saugumo idealais tikslo rei
kia didelio darbdavių ir dar
bininkų teisingumo, geros of 
ganįzacijos, nepaperkamos 
kontrolės ir Valstybės para
mos Katalikai sociologai rei 
kalauja, kad socialinio drau 
dimo kasos būtų savistovios, 
o ne Valstybės valdžioje. De 
tnokratiškai sudarytos iš dar 
bininkų, tarnautojų ir dafbda 
vių atstovų jos pačios tvarky 
tų visą savo veiklą. Tos ū- 
kio ar kultūros šakos profe
sinės atstovybės duotų joms 
statutus, taisykles, tarifus ir 
moralinę paramą Tačiau kof 
poracijos turėtų, taip sakant, 
tik dvasinę vadovybę.

Valstybė savo įstatymais t11 
retų įpareigoti apdrausti ar 
apsidrausti visus darbo žmo
nes, duoti pagrindines gaires 
ir prižiūrėti socialinio saugu

mo kasų veiklą bei ypatin
gais atvejais teikti joms pini 
gin'ę paramą. Be abejo, Vals 
tybfe turėtų sukurti 'šiam tikš 
lui pajėgias socialinės apsau
gos įstaigas. Tačiau didžiau
sia Valstybės paiaina socia
liniam draudimui — tai svei
ka ūkinė ir so'cialinė politi
ka!

Viską draugė siiimant, - dar 
bas naujojoje visuomenės san 
tvąrkbje būtų pastatytas vėl 
pjrinaūjahčion vietch, panai
kinant kapitelio privilegijas ir 
įvedant pajėg as solidarumb 
dvasioje veikiančias profesi
nes atstovybes. Korporacijos 
pàdétu gafantiioti darbiniii- 
kamš teisingas ir pakanka
mai aukštas algas if pilną So 
Čialinį draudimą Svėika ūki
nė if socialinė politiką bei tiri 
kainos reformos priverstų ka 
pitalą ir kitokią privačią niib 
savybę atlikti Savo socialinę 
pareigą kitiems žmonėms TO 
dėl sekančiam ė straipsnyje 
rašysime àpie privačią núòsà 
tybę haujojbje šantvarkčjė.

P’ baugintis S.J.

h .Atlanto Kongreso
Londone

.-■,ę J tgíBÚO ••• ’ _■■ '..
Pą^ijąkyta už -veiksmingesnę 
pfopigąAdą prieš Maskvos im 
•perui.zmą ir tiž Ry.ų Europos 

tautų apsisprendimo teisę.

(E) Lbudohe įVykb Atlanto 
valstybių, dalyvaujančių NA
TO gynybos organizacijoje, 
kongresas, kuris buvo š’ašauk 
tas ryšium sa NATO 10 metų 
sukaktim Kongreso Vadovy
bės pakviesti dalyvavo ir pa 
vergtųjų tautų atstovai Lie
tuvius atstovavo inž Vilčins
kas, kuris dalyvavo ir pienu 
riio ir komisijų posėdžiuose.

Sveikintinas komisijos
p . s. s k-ymčfs.

Viena pagrindinių kongre
so komisijų tu įėjo uždavinį 
nustatyti politikos gaires so
vietinio bloko atžvilgiu. Toji 
komisija birželio 8 d. kongre 
su i pateikė pranešimą kuris 
pavergtosioms rytų Europos 
tautoms itin palankus.

Pranešime pabrėžiamas pa 
voju’s, kad Vàkàrai šaltąjį ka 
rą prieš komunizmą gali pTà 
laimėti, jei nesuaktyvinš sa
vo propagàndu. Komisija siū 
jo įsteigti prie N kTO spečia 
jų pfópagandos centrą kuris 
padėtų NATO valstybėms at
remti komunistinę pro pagali- 
dą. Bė to, siūloma tam tikslui 

-sudaryti i r paša u i n i ė htas t'o 
propagandos cęnirą , kovoje 
sü totallstinio komunizmo a gr e 
sija Toji organizacija galėtu 
vadintis «Loièvójó pasaulio 
sąjūdis».

Savo politikoje Sovietų Są
jungos atžvilgiu Atlanto vals
tybės komisijos siūlymu,. tu
rėtų laikytis tokių dėsnių:

1. Niekad nebus tikros tab 
koš, kol Europos žemynas yra 
padalintas pusiau ir kol vie
na to žęmyno pusė yra pa
jungta Maskvai.

2 Nors NATO ir .hérà nu
mačiusi esamus koriiiinisli- 
hius režimus Rytų Éilròpojé 
püvérsti jėga, Vakarų yąlsty 
bės visomis teiktomis. priémó 
iiėmis turėtų pâdéti Rytų Eu
ropos tautoms sjėkiant apsis 
prendiinb tėiseš įgyvendini
mo.

3. Sovietų Sąjungos saugu- 
irias galėtų būti užtikrintas 
tuo, kad, pasitraukus raudo
najai arfriijai iš Rytų Euro
pos kraštų, šiė kraštai gàlé-

TA R PTA U T IN Éf K RIKŠČIO N i Ų 
'DEMOKRATŲ UN i JA UŽ

TAUTŲ APSISPENDIMO 
TEISE

Įspėjimas tiems, kurie žaidžia 
planai* pavargtąsias "tautas 

nurašyti.

(E) Freiburge Pietų Vokie 
tijbje, "gegužės J9 - 31 dieno 
mis įvyko XII1SÍ8 Tarptauii 
n ės krikščionių demokratų 
unijos kongresas. Delegatų 
tarpe buvo bu v. Prancūzijos 
iniíi p kas Pflimlih,, Nòrdfheih 
- Wesifaien krašto min p kas 
Meyėrs, Baden - Wųrttę,mberg 
kitešto įhin p kas l)r. k Kie 
singer ir kt. ,

P ET delegátüros Ėonnoje 
vardu kongreso dalyvius pas 
veikitio Dr. P. Karvelis ir pri 
'minė Kįi) miii'johų europiečių 
likimą, kurie anksčiau gyve, 
üo laisvą gyvenimą, o dabar 
Vrá geležine uždanga atskirti 
'huo liküsíós ‘Europos Pàverg 
tosios tautos kreipiasi !į Jais, 
vąsias tautas padėti atgauti 
la'svę. «Ixài kas žaidžia pla
nais muš lyg ir ‘nurašyti*, boj 
Še viki jai paaukoti- Mes jaučią 
me pareigą/įspėti, laisvąjį, pa 
šaulį, kad mūsų paaukojimú 
bebus 'atsiekta nei taiką, nei 
■įtampos atoslūgis . Mūsų da
ba,Ttięš likimas galėtų rytoj 
'būti ir Jūšu. kraštų likimas, 
jei būs ąU įsakoma pagrindu 
hi'ų dėsnių», pareiškė, Dr Kar 
yelis . ir prašė kongrese daly 
yaujančių k^ikšteonių Uemo- 
krątų politikų turėti dyąsoą 
paremti, pavergtųjų tau tų re j 
kalą ir perkelti jį į tarptautj 
pę p’otmę. Taika ir laisvė 
ylra nedalomi.
kc'noresas pasisako tiž nelais

vėje esančias tautas.

, Pažymėtina kad ir .tokie 
kalbėtojai, kaip min.. pirm kai 
Meyers ir Dr. Kiesinger aiš 
kiài pasisakė už pavergtųjų

(pabaiga 4 pusi)

tų būti rieųteąlizųoti.
Atlahto. valštybęs galinčios 

piušitariinus ,sut Rytų bloko 
valstybėmiš ir toliau, tęsti, bet 
tupinčios griežtai .atmesti bet 
kokius uítiteàtiiinús ar grasi
nimus? .. : . . , . > ,

Kongresas savo galutinėje 
rezoliucijoje pasisakė už to, 
lesnį NATO karinių, ūkinių 
ir propagandinių pàjégU sti
prinimą.
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«JAUNYSTES AIDAS» !

«.VI L » skyrius jauaimui.

Kedaguoja Redakcinė Komisija: d

Julija Šimonytė, Aloyzas Kuniškis, J 
Julija Jurgelevičiūtė, Danutė Jurevi- I 

Čiūtė, ir Genovaitė Svinkūnaitė.
ii - * IRaštus siusti — «Jaunystės Aidui»,
IÍ • - I

Caixa Postal 4*118

São Paulo.

VISI I JAUNIMO ŠVENTE 
...Ir šviesa, ir tiesa 
Mūs žingsnius telydi. .

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

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

Šventės pasiruošimui rei
kia nemaža laiko ir didelio 
ryžtumo Nekartą tenka atsi
sakyti poilsio, nutraukti dar 
bo valandų ir turėti materia
linių nuostolių. Kiekvieno kul 
turingo žmogaus teisė kalbė
ti, giedoti savo gimtąja kalba: 
kiekvieno pareiga išlaikyti ir 
perduoti kartų kartoms bran 
giausią mūs bočių lobyną - pa 
pročius ir rūpintis kad lietu 
vybė užimtų prideramą ir gar 
bingą vietą kitų Brazilijoje 
gyvenančių tautinių mažumų 
tarpe vietą.
...T4 garbę gavome užgimę. 
Jai ir neturim leist pražūt!...

Dr Sauerveinas
Svetimoj padangėj, po Šv. 

Juozapo parapijos pastoge. 
Čia augęs jaunimas simboliš
kai atvaizduos Lietuvos gra-

JAUNIMO ŠVENTĖS GLOBOS KOMITETAS:
Kun. Juozas Šeškevičius 
Tėvas Petras Daugintis S. J.
Mokytojai: Stasys Remenčius, 
Halina Mošinskienė, 
Liudas RaUckas, 
Stasys Jurevičius, 
Antanina Gudavičienė 
Marija Kindurienė. 
Kostas Meškauskas.
Tėvai: Ona Stočkienė,
Marija Jurgelevičienė, 
Joana Satkūnienė, 
Ona Zalubienė, 
Marija Remenčienė.
Amelija Jokubauskienė,
Izabelė Seliokienė,
Genė Girskienė,
Stasys Saldys,
Joana Bilevičienė,
Pranas Šukys,
J. Bratkauskienė, 
Julija Šukienė.

(pabaiga iš 3 pusi) 
tautų reikalą. Priimtoje geg. 
30 d. kongreso rezoliucijoje 
t k. pabrėžiama, kad yra bū
tinas reikalas siekti teisingo 
ir taikingo pasaulio problemų 
sprendimo. Kong/esas išreiš
kė nuomonę, kad Rytų-Vaka
rų derybos tik tuomet bus vai 
singos kai NATO bendruome 
nės valstybės vieningai ir so 
lidariai patieks savo planus 
ir sieks juos įgyvendinti.

Tie planai turėtų numatyti:
1) Vokietijos apjung’mą lais 

vėje
2) Tautų apsisprendimo tei 

sės, remiantis Jungtinių Tau
tų chartos nuostatais, pripaži 
nimą toms tautoms, kurios ši
andien yra nelaisvėje.

3) Tokį Europos saugumo 
tvarkymą, kuriame nebūtų pri

Dr. V. Kudirka 
žiausius p įpročius kuriais pri 
mins mums augiu-iems. gra
žios I ietuvos sodybose, kai 
su tėvais važiuoda'ome į at 
laidus ir atlankydavome savo 
gimines, pažįstamus, pasilinks 
mindavome. Jaunimo Šventės 
turi gilią auklėjamą prasmę.

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

Dalyvaukime gausiai ir pa
tys. Neapvilkime jaunosios 
kartos rengėjų, itepajaučia jie 
šia proga lietuviškos visuo
menės pritarimą jų darbams), 
neapvilkime nė jaunimo vadų, 
kurie tyriausia širdimi sielo
jasi mūsų prieauglio globa, 
ruošia tinkamas sąlygas švies 
tis ir auklėtis.

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

Maskva bijosi sprogimo Rytų 
Europoje.

(E) «Neue Zuerclier Zeitung- 
birželio 6 d atspausdino žino 
mo publicisto Salvador de Ma 
dariaga straipsnį, rašytą Va
šingtone, kuriame komentuo
ja Ženevos konferencijos de
rybas. Įdomus jo pasisaky
mas:

«Sovietiniai viešpačiai žino 
gana gerai, kad jų stipriau
sias ir atkakliausias priešas 
yra solidus Rytų Europos tau 
tų blokas, kurį tik vargais ne 
galais jiems sekasi išlaikyti 
savo galioje Jau svyravo 
jiems žemė po kojų ir Rytų 
Berlyne, ir Poznanėje ir Bu
dapešte. Jie bijosi, kad kiek 
vieną dieną galėtų įvykti spro 
girnas, kurį jie laiko tikru, 
jei tik Europoje prasidėtų ka

Grįžta
Balys Gaidžiunas

Paukščiai
Grįžta paukšč:ai j tėviškės sodus, 
Kelias žemė nelaimėj palūžus. 
Kryžiai ašaros, maldos be žodžių, 
O pavasaris eina, atūžia

Toli, tėviškėj, sugirgžda svirtys, 
Semia vandenį jaunos mergaitės: — 
Fronte mylimą mano pakirto, 
Ners žadėjo sugrįžt už savaitės.

Ten į juodąją žemę suklupo, 
Ten sudužo gyvenimo rytas. 
O pavasario vėjas vėl supas, 
Gi dangus kruvinai išrašytas

Grįžta paukščiai į tėviškės sodus, 
Kebas žemė nelaimėj palūžus. 
Kryžiai, ašaros, maldos be žodžių, 
O pavasaris eina, atūžia.

ras. Požeminė lava Rytų Eu
ropoje juos spaudžia dvigu
bai: ji gali taikos metu kiek
vienu labiau įsižiebti, dar la 
biau ji gali karo atveju Sovie 
tams lemti pražūti. Tad ir yra 
C iruščiovo vyriausias tiksi s 
žėrinčią ugnį prislopinti van 
deniu»

Chruščiovui būtų malonu pa 
siekti tokią padėtų kad jo vie 
toje patys vakarų valstybiniu 
kai gesinimo darbus apsiimtų. 
Atkakliai siekia j'S viršūnių 
konferencijos.

«Jei tokios konferencijos 
eigoje būtų pasiektas susita 
rimas, tai tuo galėtų sugriūti 
nytų Europos viltys (išsilais
vinti), o taip pat būtų paša
linta vyriausioji kliūtis vesti 
karą konvenciniais (nebran 
duoliniais) ginklais O jei su 
sitarimo nebūtų pasiekta Ry 
tų Europos žmonių pasitikėji 
mas Vakarais visvien būtų 
susilpnintas».

Siekdama Rytinės Vokieti
jos pripažinimo kaip atskiros 
valstybės. Maskva siekia pri 
pažinimo viso to grobio, ku
rį sau po karo pasiglemžė, 
pabrėžia S. de Madariaga

KĄ RAŠO VARŠUVOS LAIK
RAŠTIS APIE SEINŲ KRAŠ

TO LIETUVIUS
Savotiški lietuvių lenkų san

tykių reiškiniai

(Elta) Lenkijos spaudos su
sidomėjimas Lietuva yra ne
mažas. Tai rodo dažnai toje 
spaudoje atrandami reporta
žai ir pranešimai iš Lietuvos 
ypač iš Vilniaus ir apie Vil
nių. Į Vilnių lenkų spauda vi 
są laiką ypatingą dėmesį krei 
pia. ypač domėdamos! ten li

kusių lenkų padėtim Laisvo
je lietuvių spaudoje neseniai 
tilpusi užuomina (Cicėno) kad 
leukai, kieno tai paveikti, tą 
miestą nebevadiną «Wilno» 
o Vilniumi, nėra tikra. Kokį 
tik lenkų laikraštį ar žurna 
lą sklaidysi jei kalbama apie 
Vilnių, vis teberašoma «Wil
no», ne kitaip

Retkarčiais Lenkijos spau 
da prasitaria ir apie lietuvius, 
gyvenančius Seinų Suvalkų- 
Punsko krašte, kuris juk t ■ 
krovėje turėtų priklausyti Lij 
tuvai, ne Lenkijai. Nesenai 
Lenkijos oficiozas «Tribuna 
Ludu» (ÍV26) įsidėjo keturių 
skilčių reportažą apie to kraš 
to lietuvius («Lenkų-Lietuvių 
pasienyje-), kurio autorius 
Aleksander Slaw.

«Iki ŠipEškių gyvena žmonės 
— toliau jau lietuviai».

To laikraščio straipsnio au
torius Seinų-Punsko lietuvių 
atžvilgiu užima savotišką po 
ziciją. Jo teigimu, partija (su 
prask: Lenkijos komunistž par 
tija) to krašto lietuvius ginan 
ti prieš lenkų kunigiją, kuri 
esanti reakcinė, prieš lietu
vius nusistačiusi. Dar 1957 me 
tais Suvalkų bažnyčioje vie
nas toks pamokslininkas iš sa 
kyklos taip pasakęs: «Tik iki 
Šipliškių gyvena žmonės - to 
liau jau lietuviai». Dalis lenkų 
dvasiškių Seinų apskrityje 
stengiasi lietuvius gyventojus 
diskredituoti, žeminti, trukdy 
ti jų kultūrinį ir visuomeninį 
gyvenimą ir neleisti susidary 
ti geriems santykiams tarp 
lenkų ir lietuvių. Tačiau los 
pastangos nesančios sėkmin
gos: Giliai katalikiška lietuvių 
visuomenė randanti paspirtį - 

partijoje Partija neleidžianti 
kad lietuviai būtų diskriminuo 
jami, jų teisės būtų siaurina 
mos

Tačiau, iš kitos pusės, par 
tijai nepalankūs esą ir lietu
vių nacionalistiniai elementai. 
Buvę ir partijoje tokių, kurie 
po 8 jo partijos plenumo re
zignavę iš partijos. Kita ver 
tus, neseniai įstoję į partiją 
25 kandidatai (lietuviai) Ti
ems. kurie laikosi «separatis 
tinės tautinės linijos», ateina 
reakcinė literatūra iš Vakarų 
Vokietijos ir kitur. «Reakcinė 
UoA organizacija BALFAS» 
taip pat minima «KaipTuaiš 
kinsies prieš amerikiečius, 
gaudamas paketukus. jei Tu 
būsi partijoje?» - esą vienas 
tariąs kitam..

Lietuviai ūkio srityje statomi 
pavyzdžiais kitiems.

Straipsnio autoriaus teigi
mu, to krašto lietuvių ūkinio 
kija einanti ūkinės pažangus 
keliu. Anksčiau tame krašte 
nebuvę kelių, pramonės įmo
nių, kraštas mažai elektrifikuo 
tas, medicinos patarnavimas 
buvęs menkas, mokyklos tu
rėjusios prisiglausti (lietuvių) 
ūkininkų trobose 20% moky 
klinio amžiaus vaikų visai ne 
lankę mokyklų Bet pastarais 
metais prasidėjęs tam tikras 
atkutimas. Atsiradę kepyklų, 
pramonės ir prekybos įmonių, 
plytinės, nors ir nedidelės, 
betono darbų įmonė, statoma 
13 mokyklų kultūros namai, 
radijo mažgai kavinė, nakvy 
nės namai. Būsią teikiami di
deli kreditai plačiai eleklrifi 
kacijai. Keliose vietose veikią 
lietuvių kooperatyvai («Perga 
lė»). žemės ūkio draugija.

Suomiai dėl gandų apie rusiš 
ko raidyno įvedimą.

(E) «Helsingin Sanomat» jau 
pakartotinai reagavo į paskli 
dusius gandus apie keistą 
Maskvos užsimojimą «refor
muoti» lietuvių raidyną, pakei 
čiant jį rusišku raidynu Gegū 
žės 23 d. laikraštis įsidėjo net 
du dalykus tuo klausimu. Vie 
name rašinyje plačiai nušvie 
čiamas panašus carinės Rusi 
jos žygis prieš lietuvius, už- 
draudžiant spausdintą žodį lo 
tyniškomis raidėmis (patiekia 
ir tuometinės «nelegalinės» 
lietuvių spaudos pavyzdžius), 
kitame rašinyje feljetonistas 
Arijoustsi (psedonimas) ironiš 
kai aptaria rusų tariamų mo 
kslininkų atradimą, kad loty 
niškos raidės lietuviams akis 
ir nervus gadina. «Mes suo
miai stebimės, kad ir mes dėl 
tų vartojamų lotyniškų rai
džių nesame daugiau nukes 
tėję...»

4



1 as. liepos 4 d.

Skaitykite «Músu Lietava»
MUSŲ LIETUVA pusi. 5

Dr. AYRTON LORENA
LIETUVIŠKŲ PAMALDŲ KA

LENDORIUS

TAU T I E U I A I !

Skaitykite ir platinkite vieiiintėlį 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 tikCr.S 200,60.

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

GEROS ŽINIOS
JAU GALITE PADĖTI SAVO ARTIMIESIEMS 

LIETUVOJE IR SIBIRE

* Skubiai išsiunčiame apranga, maistą, medžiagas, me 
gztinius, vilną, odą batams ir vaistus.

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

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

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

arba pasiunčiame naują.
Kreipkitės pas:

Jonas Valavičius, R Pe. Bened. de Camargo. 698. Ponha 
Al. Boguslauskas, R Uranium, 240 - Brooklyn Paulista 
Rašykite: Caixa postal 403 — São Paulo.

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ

«TĖVYNES GARSAI»

Dr. VICTOR AUSENKA
Advocacia

atlieka vigus 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

Pirmą mėnesio sekmadienį: 
Bom Retire, Šv. Ednar^b 

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

Antrą:
Parque das Nações 10 vai 

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

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

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

SĖDĖ: Rua México, 98 - 9.o - sala 904 - Fone: 52 0229 
“Endereço Telegráfico: «CABIUNA»

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

Nanque • Estado de Minas Gerais^

savo tautiečius MARMORARIA 
IR. MACKEVIČIUS LTDA. R 
Salesopolis, 146. (Travessa da 
Av. Rudge, 1020), Tel. 81-0460.

«mu vsaa «aaa eaaa aaa« aaaa ••«n ■■■» •

LIETUVIŠKOS MUZIKOS VALANDA.

RADIO^COMETA — Z.Y.R, 217, Vidutinėmis bangomis
1.130 kels. Mikrobangomis (frequência modulada) 1371mg.

SEKMADIENIAIS

1. LIETUVIŠKA MUZIKA PLOKŠTELĖMIS 
nuo 13.00 iki 14,00.
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.

9HU m KKH8SBH

«I

Dabar parduodame: Siuvamas «Singer» mašinas, 
paskutinio modelio televizijos aparatus «Invictus», 
geriausios rūšies (Alta fidelidade) radijo aparatus. 
Gazo pečius, geriausios rūšies už pinigus ir ilgam 
išsimokęjimui, geležies reikmenų, dažus - elektri
nius įtaisymus ir įvairių daiktų dovanoms ir t. t. 

PRAÇA SAO JOSE DOS CAMPOS; 1 - V ZELINA
SÃO PAULO - Telefone 63 5915

Ponio Final do Onibūs v. Zelina n 93 
Pastaba: Taisome radijo aparatus, 

Darbas garantuotas.
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Statybos medžiagos sandėlis ir įvairių geležinių daiktų, indų bei darbo įrankių 
krautuvė tiktai pas

RUA COSTA BARROS, 34-C TEL. 63-3285 VILA ALPINA

MM®
MM

WillSElóh

^VIENINTELIAI ATSTOVAI GARSIOJO VANDENS LINDOYA

imMAOJ CAKIR!imi

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

Lindoya vanduo yrr ^<^iai žinomas gėrimas, 
kurio puikų veikimą į žmogaus sveikatą jau 
visi yra vienbalsiai pripažinę. Pabandykite, 
įsitikinkite ir visados naudokite!

Caixa Postal 3967 SÃO PAULO

i e *
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ESCRITÓRIO CONTÁBIL «V. ZELINA»
IRMÃOS BAUŽYS

RogUtraelo ne C; RI Cl eob o n.e 561

Pça. S. José Campos, 8 S/ 2 - V. Zelina - S. Paulo 
Telefone 63-6OO5

Aberturas de firmas 
Encerramentos de firmas 
Transferencias de firmas 
Contrat. na Junta Comercial 
Dis^at. na Junta Comercial 
Escritas Fiscais 
Escritas Comerciais

HORÁRIO das s

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

às 19 horas.

Didel 8 pasirinkimas medžiagų ir skoningas

pasiuvimas. LAURO SANDRON vyriški) rūbu

ji u vy kloję ILAKKC
Rua do Orfanato, 686

Vila Prudente

Fone 63-5294

São Paulo

Medžiaga parduodama ir išsimokęjimui

Ateikite ir įsitikinkite medžiagos ir darbo kokybe ir kaina

®*nu>2
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Liepos Mėli, /ejtadieniais ir
dieniais Visi Kviečiami Kermošiui!.

Kermošius Vila Zelinoje pra
sideda šį šeštadienį

Kurio pelnas yra skiriamas 
skoloms už vargonų remontą 
apmokėti.

Pelnas bus didesnis, jei rei 
kalingi kermošiui daiktai, 
maisto produktai, fantai bus 
suaukoti Kas neturi tinkamų 
daiktų, gali duoti pinigais.

Kermošius truks liepos mėn. 
Šeštadieniais ir sekmadie
niais. Laukiame apsilankant.

— Lietuvių bendruomenės 
Guaianazes Kalnų seniūnija 

: birželio m. 25 d susirinko pas 
seniūną pasiinformuoti ir pa
sitarti apie bendruomenės rei 
kalus. Pirmininkavo vyriau
sias amžiuimi Feliksas Čemar 
ka. Apie tarybos ir valdybos 
darbuotę painformavo Dr EI. 
Draugelis. Visi buvo patenkin 
ti, kad atatinkamai per reda
gavus įstatus, nariais gali bū 
ti ir naturalizuoti ir Brazilija 
je gimusieji Pageidavo, kad 
būt atspausdinti įstatai, bent 
lietuviškoje spaudoje.

Plačiai buvo kalbėta Lietu
vos laisvinimo Fondo klausi 
mu Paaiškėjo, kad lig šiol 
veikęs Fondo skyrius gero
kai apsilpo ir jau gerokas lai 
kas nerodo aktyvumo Šitam 
būtinam ir pirmos eilės reika 
lui išjudinti sn^irinkimo daly 
viai mano, kad reikia prie 
darbo pritraukti jaunų naujų 
energingų tautiečių, kurių 
kas met nemažas būrys pri
auga. Be baigusių gimnaziją 
yra studijuojančių universite 
te ir jau baigusių diplomuotų.

Pradėjus svarstyti einamuo 
sius reikalus, šeimininkė pak 
vietė dalyvius prie vaišiu sta 
lo. Kad veltui neleidus laiko, 
čia pat buvo sumokėtas ben
druomenės solidarumo mokes 
tis ir paaukota lėšų Tautos 
Fondui, kurie netrukus bus 
iždininkui įteikti

Koresp.

— Liet Kat Bendruomenės 
choras rugsėjo mėn. pradžio 
je planuoja išvažiuoti trims 
dienoms j Paiol Grande, ant 
S. Paulo-Minas Gerais rube- 
žiaus, kur kunigų oblatų yra 
įrengta jaunimo stovyklą.

— Petras Genevičius Flo- 
restos klubo krepšinio trene 
ris, sėkmingai ruošia vilazeli 
niečius žaidynėms su Ameri
kos lietuviais.

— Agr Al. Boguslauskas, 
kompanijos Lufthansa reika
lais. trims savaitėms yra iš
vykęs Vokietijon.

— Kitą sekmadienį, Guaia
nazes parapijos bažnyčios, 
kur klebonauja kun V. Kavo 
lis, 9 vai. bus šventinamas 
kertinis akmuo.

Klausykis São Paulo Lietuvių Kultūrinės 
Radio Programos

Iš Radio Nove de Julho, kiekvieną sekmadienį nuo 
18,06 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 iždininko p. Petro Šimonio, ar kun. P. Ragažins- 

ko vardu Šiuo adresu: eaixa postal 4118, São Paulo.

— Viktoras Šaltenis ir Ele 
na Buitvydaitė, liepos m. 5 d 
18 vai. Moinho parapijos baž 
nyčioje sukurs lietuviškos šei 
mos židinį. Šliubas bus šy. mi 
šių metu, kurias laikys kun. 
P Ragažinskas. Jauniesiems 
ilgiausių metų.

— Birželio m. 27 d. Adoma 
vičių namuose, Vila Zelinoje 
buvo suruoštas, Irenės Ado
mavičiūtės dėka, šaunus po
būvis — šv. Petro išvakarės. 
Buvo pavaizduotos kaboklo 
vestuvės, kur jaunąją vaizda 
vo M. Kleizaitė, jaunąjį E. Ža 
landauskas, motiną — ir. Ado 
mavičiūtė. Po to kieme, prie 
degančio laužo buvo skanios 
vaišės, skambėjo muzika ir 
daina. Jaunimas tikrai šauniai 
pasilinksmino.

— Mirė: Birželio m. 24 d. 
Vladas Kasparavičius, 53 m. 
amžiaus Paliko žmoną Oną. 
Birželio mėn. 26 d. Vila Ze 
linoje nírè Petras Sinkevi
čius 56 m. amžiaus. Nuliūdi
me paliko žmoną Anelę, sū 
nūs Petrą ir Antaną Ona Žie 
dienė mirė 27 d birželio Vi
la Beloje, 83 m. amžiaus.

Laiškai- M. Sejūnienei. 
J. Antanaičiui B. Rimkui. A. 
Lazdauskui, F. Slavickaitei, 
O Buzienei. J Jurkonienei.

— Reikalingas vyras darže 
dirbti ir moteris namų ruo
šai Vieta arti São Paulo Dau 
giau informacijų gauti, kreip 
tis šiuo adresu: Avenida Ze- 
lina, 575.

(pabaiga iš 1 pusi i 

paprastai stiprus Spėjama, 
kad Baltijos jūros dugne, di
džiame gilume, yra milžiniški 
žibalo klodai.

Neseniai Kiele įvyko Balti
jos jūros okeanografų konfe 
rencija, kurioje dalyvavo ir 
Vakarų ir Rytų mokslininkai.

— Dariaus ir Girėno —
Išeivio Diena

São Paulo lietuviai nė vie 
nais metais nepraleido nepa
minėję Dariaus ir Girėno -Išei 
vio Dienos Jis bus minima ir 
šiais metais, liepos m 19 d.. 
Vila Zelinoje seselių pranciš 
kiečių gimnazijos salėje, 15 
vai Programa jau senai ruo
šiama Dalyvaus Liet Kat. 
Bendruomenės choras solis
tai. Moinho Velho jaunimas 
ruošia pritaikintą montažą. 
Kalbą minėjimui pritaikintą 
pasakys agr. Al Vinkšnait s 
Pakviestas yra ir sutiko daly 
vauti Lietuvos konsulas p. 
Al Polišaitis. Lietuvi, neuž
miršk 19 d. vykti į Išeivio Die 
nos minėjimą Vila Zelinoje.

ŽINIOS IŠ RIO DE JANEIRO

— Kan. Z. Ignatavičius, prieš 
pora metų išsirūpinęs nemo
kamai radijo Vera Cruz kas 
savaitę pusvalandį lietuviams, 
pavadintą «A Voz da Lituania» 
pasiūlė radijo vadovybei pa- 
transliuotibrazilų publikai por 
tu galų kalba Halinos Didžiu- 
lytės Mošinskienės parašytą 
radio vaidinimą «O Milagre 
de Šiluva» (Šiluvos stebuklas). 
Brazilai mielai tam paskyrė 
25 minut s. Vaidino čia gimęs 
lietuviškas jaunimas: Dutkai- 
tė Liucija ir Dutkaitė Sonė, 
Marlenė Čepaitytė, Irvis Pau- 
liukonis, Antanas Saurusaitis, 
Edmundas Dubauskas ir bra
zilai — Aristotelis. Fubem ir 
kiti du brazilai, lietuvių drau 
gai. Suvaidino visi su įsijauti 
mu. Brazilai, klausydami ma
nė, kad vaidina Radio Nacio
nal artistai Meno direktorius 
Carlos Fernandes, pravedęs 
techniškai vaidinimą, labai iš 
gyrė veikalėlį bei paruoštą 
vaidinimą ir pasiūlė radijui 
pateikti kas mėnesį po pana
šų vaididimą, Propaganda ge 
ra nes šio radijo klausosi a- 
pie 15 00o žmonių Išvykstant 
kan. Ignatavičiui Šiaurės Ame 
rikon entuziastiškas Rio de 
Janeiro lietuviškas jaunimas 
jam pažadėjo ne tik neatsiža 
dėti rūpintis užpildyti «A Voz 
da Lituania» valandėlę, bet 
dar labiau ją pagerinti Šią 
valandė'ę sūtiko globoti inž. 
Kazys Audenis o jo žmona 
poetė Rachel Porteíla. nepai
sant savo sunkios ligos, ne
nustojo rūpintis lietuviškais 
reikalais ir per radiją ragino; 
jaunimą neužmiršti lietuvių 
kalbos Baigdama savo kalhą. 
ji pabrėžė kad savo skaus
mus ji aukoja už Lietuvos 
laisvę ir už lietuvių jaunimą, 
kad neišsižadėtų savo tautos 
ir religijos.

— Katalikės moterys Riju- 
je anaiptol nesnaudžia Jos 
neseniai suvaidino komediją 
«Išgydė» kuri gerokai prajuo 
kino publiką Vaidino: Antoni 
ja Saurusaitienė su sūnum An 
tanu. Birutė Kutkaité Silva, 
Jonas Žaidvs ir Edmundas Du 
bauskas Šis ar’istų-mėgėjų 
būrelis, gerokai išsispecializa 
vęs scenoje ir šioje komedi 
joje pasirodė gražiai O ponia 
Dubauskienė tapo nepamaino 
ma suflerė.

— 7 birželio Šv Petro baž
nyčioje kan. Zenonas Ignata
vičius laikė iškilmingas Šv.

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

ANTANO PAVILCNIO
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.

"Ė/CRITOOIO CONTAEIL
NAfClMENTO.

ų Irmãos Nascimento
REG. C.R.O. SP. Nra 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 — Ne jodomo turto pardavimas 
Av. Zelina, 831 — Vila Zetina — TeL 63-2767 - S. Paulo

KOLCHOZAI LENKIJOJE

Pastarajame Lenkijos kom 
partijos kongrese neišvengia
mai turėjo būti iš keltas ir kol 
chozų klausimas. Valstiečiams 
jie yra tikras baubas ir kiek
vienas partijos ar vyriausy 
J)ės įtartinas pasisakymas jų 
tarpe sukelia paniką, kuri tuo 
jau paralyžuoja betkokiusnau 
jus užsimojimus žemės ūky
je Lenkijos valstiečiai aiš
kiai nuo kolchozų nusigręžė, 
Kaip rašo Varšuvos «Zielio- 
ny Standar» jaunimas sudaro 
maždaug 20% visų valstiečių 
skaičiaus, tačiau kolchozuo
se tesą vos 4 5% jaunimo, o 
visokiose organizacijose že
mės ūkio rajonuose jaunimo 
tesą vos 1%. Jaunimas nuo 
visų tų partijos programų 
stengiąsis laikytis nuošaliai

Dėl vidaus nuotaikų ir dėl 
to. kad iš Maskvos labai krei 
vai žiūrima j kolchozų sužlug 
dymą, partijos kongresų tą 
klausimą teko aiškinti To ė- 
mėsi žemės ūkio ministeris 
Ochab. Pasak jo, vyriausybės 
linija neversti prievarta eiti 
į kolchozus atsiliepusi teigia 
mai į derlių, nors dar nesą 
pasiekta to kad būtų galima 
išsiversti be javų importo — 
už paskolą iš JAV ir už do
lerius iš Kanados Partija vi
sada paremsianti smulkiuo
sius ir vidutiniuosius ūkinin
kus jų kovoje su stambiai
siais — buožėmis Kad dabar 
veikią kolchozai lengviau at 
sistotų ant kojų, jiems esą nu 
matyta visokių palengvinimų. 
Kolchozų mokesčiai būsią su 
mažinti taip pat būsią suma 
žintos prievolių duoklių 
naštos namų bei ūkio trobe
sių statybą perimsianti vals 
tybė būsią sumažintos nuo 
mos už naudojimąsi Mašinų 
stočių mašinomis.

Pagaliau Ochab pridėjo, kad 
revizionistai «idealizuojasmul 
kų privatinį ūkį», bet partija 
su tokiomis pažiūromis kovo 
sianti Ta- rodytų kad Leuki 
jo e yra grupės asmenų, ku
rie reiškinius nori vertinti 
grynai ūkiniu pažiūriu, o ne 
pagal partijos doktriną. Tuo

Mišias savo sidabrinės kuni
gystės sukakties proga. Gie
dojo seminarijos choras, pui
kų pamokslą pasakė Semina
rijos Rektorius jame iškelda 
mas mūsų tautiečio jubiliato 
nuopelnus Kunigų seminari
jai, kurioje jis profesoriauja, 
bei Bažnyčiai ir gražiai api
būdindamas Jubiliato asmenį. 

tarpu ir partija to laikosi — 
gindamosi nuo bado leido kol 
chozus išdraskyti. Ar ji nuo
širdžiai kalba apie pastangas 
grįžti į kolchozus, dar sunku 
tuo tarpu pasakyti. O gal tai 
tik raminimas Maskvos, kori 
seniai įtartinai žiūri į naują 
Lenkijos, kelią?

— (E) Lenktynės dėl enci
klopedijos. Akivaizdoje fakto 
kad laisvojo pasaulio lietu
viai net svetur gyvendami su 
gebėjo išleisti jau 17-jį «L eL 
Enciklopedijos» tomą, ir Vii 
niuje paskutiniu laiku sparti
nami enciklopedijos paruoši 
mo darbai. Kaip jau praneš 
ta. «Lietuviškąją Tarybinę En 
ciklopediją» leis Lietuvos 
Mokslų akademija. Enciklope 
dijos vyr redakcijos narys J. 
Žiugžda «Tėv. Balse» ašt iai 
pasisako prieš Vakaruose pus 
kelbtą prielaidą, kad «turėju
si pasirooyti enciklopedija jau 
numarinta». Girdi, tai šmeiž
tas. «Liet. Tar. Enciklopedi
jai» leisti iniciatyva išplauku 
si grynai iš Liet. Mokslų aka 
demijos, o žinios apie «nu
marinimą» esančios visiškai 
neteisingos Jau esąs sutvar
kytas visos vardynas, pirmo
jo ir antrojo tomo straipsniai 
paskirstyti autoriams ir žymi 
jų dalis o kai kurių sričių e- 
są ir visi jau parašyti Pirma 
sis stambusis tomas būsiąs 
dar šiais metais atiduotas 
spaudai, o <o per šį septyn
metį tikrai pasirodys visi už- 
planuotieji 19-20 Enciklopedi
jos tomų».

— «Mūsų Lietuvos* vakarę 
metu birželio 6 d Vila Zeli- 
noj gimnazijos salėj, viena 
viešnia pametė apyrankę Rą 
dęs prašomas įteikti «Mūstf 
Lietuvos» redakcijai! Av Ze- 
lina, 515, arba Klebonijoje;

— VILA ZELINOS LIETU
VIŲ KUNIGŲ telefonas 63-5975.

Parsiduoda

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

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ IR
RUSIJĄ

Medžiagos žieminiams ir va 
Bariniams rūbams (yra pavyt 
džiai). Vaistai, maistas, skab 
biniai, avalynė, megstiniai, ko 
jinės, pirštinės, skaros, siūlą* 
ir daug kitų prekių. ‘

Siuntinių pristatymas garas. < 
tuotas.

Gavėjas nemoka niekei
Pageidaujant — siunčiama 

oro paštu. f
Kreipti s: Magdalena Vinki- 

naitienė - rua Barão do PL 
raí, 65, Vila Zelina.

Laiškams - caixa postal 371 '■ 
São Paulo;

SIUVĖJAS
POVILAS AMBROZEVIČIUi
Rua Inhagapi, 9 - V. Zelfn* 
(prasideda ii Av. Zelina, 5&I]
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