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(E) Jungi Amerikos Valsty
bių prezidentas Eisenhowe 
ris, liepos 8 d. pasisakyda
mas dėl Chruščiovo grasini
mų, pabrėžė, kad jie jokio is 
pūdžio jam nedarą Berlyno 
klausimu JAV nenusileis, pa
reiškė prezidentas. Taja pro
ga (kaip pranešė AP ir DPA) 

, jis dar kartą prisiminė pa
vergtąsias Rytų Europos tau
tas. Amerikiečių kontaktai su 
sovietiniais pareigūnais, besi 
lankančiais Amerikoje, turį 
būti apdairūs, apgalvoti dėl 
savo galimų pasėkų.

«Rytų Europos satelitiniams 
kraštams neturi susidaryti Įs
pūdžio. lyg Amerika paverg
tąsias Rytų Europos tautas 
yra pamiršusi» pareiškė pre
zidentas Eisenhoweris pasi
kalbėjime su tarptautinės spau 
dos atstovais.

Dar aiškiau pavergtųjų tau 
tų reikalu liepos pradžioje pa 
sisakė JAV užsienio reikalu’ 
ministerijos atsakingas parei 
gūnas (viceministerio laips
nyje) Berding, kuris Įeina ir 
į amerikiečių delegacijos su
dėtį Ženevos konferencijoje. 
AP' agentūros perteikimu. Ber 
ding pareiškęs:

«JÀV nenori Sovietų Sąjun 
gos saugumui pakenkti, tačiau

Ženevoje Nieko Naojo.
Vakarai Tvirtai Laikosi

Per paskutines dešimts die 
nų Ženevos konferencijoje jo 
klos pažangos nėra padaryta. 
Abidvi pusės, Vakarai ir Mas 
kva, kietai savo pozicijų, be 
jokių nuolaidų laikosi

Ko nori rusai ir Vakarai?
Rusai siūlo sudaryti iš abie 

jų Vokietijų (Vakarų ir Rytų) 
atstovų, kuri tartųsi Berlyno 
ir Vokietijos suvienijimo rei
kalais. Vakarai šio pasiūlymo 
nepriima. Jie siūlo, kad da
bartinė keturių užsienio rei 
kalų ministerių konferencija 
spręstų visus klausimus, daly 
vaujant abiejų Vokietijų, su 
patarėjų teisėmis, atstovams.

Kodėl gi rusai spiriasi su
daryti tik abiejų Vokietijų ko 
misiją, o nenori, kad Berlyno 
ir Vokietijos suvienijimo klau 
«imus svarstytų užsienio rei 
kalų ministerial?

Priežastys yra šios. Priė

KRUŠČIOVAS SKANDINA- 
VIJON NEVYKS

Jau buvo spaudoj rašyta, 
kad Kruščiovas buvo numatęs 
mkytis Švedijoje, Norvegi- 
■< jė. Danijoje.

Skandinavų spauda ir ben
drai šių kraštų viešoji nuomo 
r ė pasidarė labai nepalanki 
Kruščiovui. Politikai ir spau 
o'a viešai iškėlė Sovietų Rusi 

jos sieks visomis legalėmis 
ir taikiomis priemonėmis pa
dėti satelitinių valstybių tau
toms atgauti nepriklausomy
bę. Jungi Amerikos Valsty
bės nori, kad Rytų Europos 
tautos tikrai būtų laisvos ir 
galėtų sau tinkamą valdžios 
ir ūkio formą pačios laisvai 
pasirinkti».

Čia verta priminti, kad at
sakingų amerikiečių ankstes
niais pareiškimais į «sateliti
nių valstybių» sąvoką įeina 
ir Pabaltijo kraštai

Pavergtųjų atstovų žygiai

Pavergtųjų Europos Tautų 
Seimas pastaruoju metu vėl 
darė eilę žygių, t-teng amasi 
paveikti. Vakarų valstybių vy 
riausybes Maskvos atžvilgiu 
laikytis ryžtingesnės linijos ir 
kelti pavergtųjų Rytų Euro
pos tautųklausįmą^^ Atekir^ 
raštai btfvo įteikti JAV prėz'i 
deniui Eísenhoweriui, vice
prezidentui Ni> onui (kuris ne
trukus vyks į Maskvą atida
ryti amerikiečių parodą!, už 
sienio reikalų minis tori ui Her 
toriui, JAV atstovų rūmų ir 
senato svarbesnių komisijų 
pirmininkams ir kitų kraštų 
valstybininkams.- 

mus Maskvos pasiūlymą, Va
karai jau tuo faktu pripažintų 
Rytų Vokietijos vyriausybę, 
prieš ką labai priešinasi Va
karų Vokietija. Faktinai Rytų 
Vokietijos vyriausybė yra ne 
kas kita, kaip tik Maskvos 
pastatyti agentai Jokių laisvų 
rinkimų ten nėra buvę.

Antra, Kruščiovas siekia 
kaip galint greičiau, sušaukti 
«viršūnių» konferenciją

Trečia, Vakarų pasilikimo 
klausimas Berlyno irgi pasi
liktų mažių mažiausia neaiš 
kus. Rusai, kaip matyti iš 
Kruščiovo pareiškimų Lenki 
joje, yra pdsiryžę ameriko
nams, anglams ir prancūzams 
Berlynoklau.ramybės neduoti. 
Maskva lig šiol vis tikėjosi, 
kad Vakarai nusileis. Bet ir 
Vakarų nuolaidos -negali eiti 
toliau tam tikrų ribų. O tos 
ribos jau pasiektus.

jos imperializmą ir tuo pačiu 
pareiškė, kad jo lankymasis 
skandinavų kraštuose yra ne 
pageidautinas. Maskva į šią 
nepalankią nuotaiką atkreipė 
dėmesį ir Kruščiovo kelionę 
atšaukė.

— Maskvos spauda šiomis 
dienomis puolė Amerikos pre 
zidentą Eisenhowerj už tai. 
kad jis prašė, kad žmonės

LIETUVIAI BĖGIKAI 
PRALENKĖ RUSUS

Maskvon iš visųrespublikų 
buvo suvažiavę trys šimtai 
stipriausių bėgikų. Bėgimai 
buvo garsiame Sokolnikų par 
ke. Vyrų grupėje lietuviai iš 
sikovojo dvi pirmas vietas. 
Tai Valentinas Jonušas, 18 me 
tų kaunietis, jaunių grupėje 
laimėjo pirmąją vietą. Viduti 
nių nuotolių, penkių kilome
trų bėgime pirmą vietą užė
mė vilnietis Jonas Pi pynė, 
pralenkęs penktame kilome
tre garsiuosius Sovietų Rusi
jos bėgikus, kaip ivzLMną, 
Bolotnikovą, estą Pernakivi- 
w į.

Tarp autinėse varšybose lie 
tuviai yra priversti sportuoti 
po sovietiškąja vėliava.

— Įvykiai Kuboje jau aiškė 
ja. Fidel Castro neva noras 
pasitraukti iš vyriausybės y a 
tik tai gudriai sugalvotas vai 
dinimas išprovokuoti vyriau
sybės križj pasiliunsuoti nuo 
nepageidaujamų vyriausybės 
narių, “irrnoje eilėje, susidė
jus aplinkybėms huvo pr Vers 
:ąs ąteis.Įątvdiiiti ,pcez!dęi.tas mas. Kaa -Lenkijos ukinųiitai 
Ürrutia,"''k.uris’jau ^Wu^toiW^atsisãkys» nuo privačios nuo 

savybės ir į kolchozus jungsis.me kaitinamas valstybės išda 
vimu. Atrodo, kad viskas ei
na taip, kaip Sovietų Rusijoje 
kas yra nepageidaujamas ap 
kaltinamas partijos ir valsty 
bės išdavimu ir sulikviduo- 
jamas.

Fidel Castro ir toliau pasi
liks ministeriu pirmininku, 
nes «liaudis to nori». Iš viso 
krašto siunčiami laiškai ir de 
legacijos su prašymais pasi
likti vyriausybės pryšąkyje. 
Taip darosi tik diktatūriniuo 
se kraštuose.

— Amerikos vice preziden 
tas Nixon 22 d. liepos išskri
do Maskvon. Jis ten vyksta 
atidaryti Maskvos parodoje 
Amerikos paviljoną. Tačiau 
likrumoje jo uždaviniai yra 
visai kiti ir kur kas svąrbes 
ni Jis susitiks su Kruščiovu 
ir jam išdėstys Amerikos vy 
riausybės nusistatymą tarpiau 
tinės politikos klausimais, 
ypač kas liečia BęrĄ ną ir 
bendrai Vokietiją. Amerika 
nori taikingomis priemonėmis 
visus klausimus spręsti, ta
čiau Vokietijos ir Berlyno 
klausimu daugiau jokių nuo
laidų nedarys, nors tai ir prie 
kare privestų.

—- Lenkijoje devyniais die
nas lankėsi Kremliaus raudo' 
nasis diktatorius Kruščiovas. 
Važinėjo po kraštą ypač po 
fabrikus, pasakė daug kalbų 
girdimas, kad komunistinėj 
tvarka yra gerinus a pasauly 
je ir kad visi kraštai, anks^ 
čiau, ar vėliau šią santvarką 
priims. Ūkininkus įtikinėjo, 

me 1 s tusi už pavergtuosius 
kraštus.

— Prezidentas Eisenhower 
pareiškė, kad lig šiol dar nė 
ra jokio pagrindo, turint dė
mesyje Ženevos konferenciją, 
viršūnių valstybių vadų, kon.-, 
ferencijai. | nacional

XII M E T • J

Radaro antenos, ?c metrų diametro, kuriais yra aps
tatyta nauja Šiaurės Amerikos valstija Alaska, kaipo defen 
f yvinė priemonė Radarų pagalba sužinojus apie priešo, karo 
atveju, lėktuvų artėjimą, dar yra laiko jiems pasipriešinti. ,

kad kolchozuose yra geriau 
gyventi negu privačioje nuo
savybėje. Žinoma, ; enkijos 
Gomulka pritarė, tvirtinda-

Užsiemo politikos klausi 
muose buvo paliesti Lenkijos 
- Vokietijos rubežių , klausi
mas. Kruščiovas lenkams pa 
tikrino, kad dabartiniai rūbe 
žiai, Oderio • Neisses' linija 
yra galutiniai ir kad jie gin 
klu, jei bus reikalo, bus gina 
mi. Taip pat priimtoje bendro 
je Kruščiovo Gomulkos rezo
liucijoje pasisakyta ir prieš 
Vakariečių buvimą Berlyne. 
Žodžiu, Kruščiovo lankyma
sis Lenkijoje ne tik nesusti 
prino taikos ironto, bet dar 
padidino vadinamą šaltąjį, 
nervų, karą.

— Kruščiovas grasina, jei 
nepavyktų Ženevoje susitarti, 
sušaukti visų sate] tinių kraš 
tų ministerius pirmininkus, 
taip vadinamą viršūnių konfe 
renciją, napus geležinės už
dangos ir pasirašyti taikos su 
tartį su Rytų komunistine \ o 
kietija Faktinai tas padėties 
nepakeistų nes šitokius susi 
rinkimus ir/nutarimus Krušče 
vas. gali padaryti kada nori, 
nes susirinkusieji neturi lais 
vės pasisakyti savo nusistaty 
mo bet tik pritarti ką Kruš- 
čevas sako ir pasirašyti po 
Maskvos parašytom rezoliu
cijom.

— Venezueloje irgi nėra ra 
mu. Yra pavojaus dabartinę 
vyriausybę nušalinti ir įvesti 
diktatūrą.

— Argentinoje, nors ir lė 
tais žingsniais, gyvenimas 
grįžta į normalias vėžes. Tik 
darbininkų sindikatai, kurie 
daugumoje yra peronistų ran 
koše, nenori paklusti vyriau
sybės dekretams.

— Sovietų Rusija atsisakė 
įsileisti Kinijos darbininkų. 
Rusijos ūkis ir industrija yra 
reikalinga darbininkų, jie esą 
reikalingi Lenkijoje, Čekoslo 
vakijoje ir kitur. Komunisti

nės Kinijos vyriausybė Mask 
vai pasiūlė dvylika milijonų 
darbui n kų, kurių ketini m Ji 
jonai apsigyventų Sibile, o 
kiti kitose Rusijos teritorijos 
dalyje ir sàfelitíniuose kraš 
tuose Maskva šio pasiūhmo 
nepiįėmė, nes bijo gėlu no
sies rasės, kuri anksčiau ar 
vėliau veršis į tuščias Sibiro 
erdves.

— (E) JAV Lietuvh] Ben
druomenės atstovų suvažiavi 
mas įvyks š.m. rugsėjo 5-7 
dienomis Detroite. Dalyvaus 
apylinkių bei apygardų atsto 
vai ir šiaip darbuotojai Nori 
ma aptarti Bendruomenės da 
lyvavimo kovoje už tėvynės 
laisvę galimybes ir formas, 
išsiaiškinti organizacinės san 
tvarkos atbaigimo ir išlygini
mo, o taip pat ir padalinių 
glaudaus bendradasbiavimo 
klausimus numatoma pasida
linti idėjomis švietimo ir kili 
tūros puoselėjimo klausimais 
ir aptarti eilę kitų klausimų 
Jų tarpe matosi ir tokie klau 
Simai, kaip lietuvių spaudos, 
Kultūros Fondo, lituanistinio 
švietimo ir kt.

— (E) Sustojo «Saulė», vie
nas seniausių Amerikos lietu 
vių savaitraščių, įsteigtas 
prieš maždaug 70 metų. Bu
vo spausdinamas senąją ra
šyba ir skaitomas senesnės 
kartos ateivių Tai kartai iš
mirus, v laikraštis nebeteko 
skaitytojų.

— (E) Lietuvos paviljonas 
tarptautinėje parodoje. Lie
pos 3 d. Čikagoje buvo atida 
ryta Tarptautinė prekybos pa 
rodą, kurioje Amerikos lietu 
vių rūpesčiu yra įrengtas ir 
Lietuvos paviljonas. Garbės 
svečiais į atidarymą buvo pa 
kviestas ir Lietuvos atstovas 
Vašingtone. J. Rajeckas, ku
ris taja proga per WGN radi 
jo stotį pasakė kalbą Lietu
vos skyrius užima apie 200 
kv pėdų ir supažindina su 
kai kuriomis Lietuvos ir lie
tuvių tautos savybėmis, ta
čiau neturi prekybiško pobū
džio.
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2 gusi. 
NUOLATINIS KLEBENIMAS 

NĖRA BE PRASMĖS

Lietuvos ir kitų pavergtųjų 
tautų atstovų nuolatiniai krei 
pimosi į galingųjų pasaulio 
valstybių pareigūnus ir visuo 
menę nelieka be atgarsio, 
nors ir negalima laukti, kad 
Sovietai galėtų būti priversti 
jau artimiausiose konferenci
jose kalbėtis dėl Rytų Euro
pos tautų dabarties ir ateities. 
Jie tai laiko «kišimusi į So
vietų Sąjungos vidaus reika
lus», bet visas pasaulis žino, 
kad, pvz , Pabaltijo kraštai y 
ra tik Sovietų okupuoti, o ne 
Sovietų Sąjungos teritorijos 
teisėta dalis. Vis dėl to pa 
vergtųjų tautų siekimams yra 
naudinga, kad Vakarų pasau
lio vyrai tai vienu tai kitu at 
veju pasisako už pavergtą
sias tautas Po Ameriką beke
liaująs Sovietų Sąjungos min. 
pirmininko pavaduotojas Koz 
lovas, atvykęs į Detroitą, ne 
tik kad nebuvo pasveikintas 
Detroito burmistro, bet ir ivel 
t s į karštą ginčą su Michiga 
no gubernatorium Rytų Eu 
ropos tautų likimo ir laisvės 
klausimais. Toks nuolatinis 
pavergtųjų tautų priminimas 
Maskvos pareigūnus, žinoma, 
nervina, bet mums tai yra rnau 
dingą, nes pasaulio opinijoje 
palaiko gyvą mintį, kad Rytų 
Europos tautų klausimai dar 
nėra išspręsti ir tol nebus iš
spręsti, kol bus ryžtasi joms 
grąžinti laisvę ir nepriklauso 
mybę. .

PADĖTIS SOVIETIJOJE NĖ
RA JAU TAIP TVIRTA IR 

NUSISTOVĖJUSI

Sovietų Sąjungos postalinis 
laikotarpis rodo, kad padėtis 
Sovietų Sąjungoje nėra tokia 
patvari ir nusistovėjusi, kaip 
tai nuduoda sovietinė propa
ganda. U Pi ir pasaulio spau
dos žiniomis Karpatų srityje, 
Ukrainos ir Čekoslovakijos 
srityse vykę kariniai manev
rai, kurie buvo siejami su gy 
▼entojų bruzdėjimu, antisovie 
tintų partizanų gaudymu ir pa 
našiai. Antikomunistinis po
grindžio judėjimas pastarais 
keliais mėnesiais čia buvęs 
ypatingai stiprus. Kariniai ir 
kiti daliniai dabar pravedą 
«valymą». Plačiuose Sov. Są
jungos plotuose tai vienoje, 
tai kitoje apygardoje įsiliep- 
noja nepatenkintųjų ir apsi- 
vylusiųjų piliečių (ypač neru 
sų) bruzdėjimai, apie kuriuos 
laisvasis pasaulis sužino tik 
mažai arba gerokai suvėluo
tai. Nors Kremliaus režimas

Sovietų Sąjungoje turi visą 
galią, nors Chruščiovas labai 
išdidžiai laikosi ir kalba, bet 
niekas nežino, kada ir jo dik 
tatūra baigsis, nes ir dabar 
dar nėra užbaigusi savitarpio 
sovietinių vadų kova už va
dovavimą. U . ;

•VĮ
ĮVYKIAI LENKIJOJE ..

Būdingos žinios pastaruoju 
metu atėjo iš komunistinės > 
Lenkijos. Ten vienoje vieto
vėje prie Liublino įvyko nė- 
ramumai prieš komunistinę ąd 
ministraciją, kuri nutarė nu
griauti be jos leidimo pasta
tytą naują katalikų koplytė
lę. Birželio 26 d. to miestelio 
turgaus aikštėje susirinko ke 
Ii šimtai parapiečių protestui 
prieš administracijos parėdy 
mą koplyčios nugriovimo r'ei 
kalu Protestuojančioji minia 
bematant daugėjo ir įgavo pla 
tesnio antikomunistinio žygio 
atspalvį Vakare didžiulė mi
nia jau puolė miesto rotušę 
ir policijos valdybą. Atvykęs 
iš Liublino policijos dalinys 
demonstrantus išvaikė, tačiau 
vienur-kitur mieste per visą 
naktį dar įvyko bruzdėjimai 
ir incidentai. Palyginti su So 
vietų Sąjunga, Lenkijoje baž 
nyčios turi šiek tiek daugiau 
laisvės. Jei vis dėlto įvyksta 
tokie bruzdėjimai ir jei jie 
taip greit išsiplečia į visuoti 
nį antikomunistinį judėjimą - 
tai rodo, kokiomis jautriomis 
nuotaikomis gyvena ir sateli 
tinių kraštų gyventojų masės. 
Kartais reikia tik kibirkšties, 
ir įsiliepsnoja rimtesni įvy
kiai.

POLITINIŲ VEIKSNIŲ 
PASITARIMAI

(E) Politinių veiksnių pasi
tarimai įvyko Vašingtone lie 
pos 4 ir 5 dienomis. Iš ALTo 
dalyvavo pirmininkas L Šimu 
tis. vice p kas E. Barkus, se
kretorius Dr. P. Grigaitis, iž
dininkas M. Vaidyla, Inform. 
Centro direktorė M. Kižytė. 
Iš VLlKo dalyvavo pirminin- 
Dr. A. Trimakas ir sekr H. 
Blazas Iš Lietuvos Laisvės 
Komiteto pirmininkas V. Sid 
zikauskas. Paskutiniame posė 
dyje dalyvavo ir Lietuvos ats 
tovas Vašingtone J Rajeckas, 
įvyko 3 darbingi posėdžiai, 
kuriuose buvo aptarta 
tarptautinė padėtis ir daro 

mos išvados. Po atskirų daly 
vių pranešimų vyko diskusi
jos Buvo tartasi taip pat dėl 
politinių veiksnių veiklos su
derinimo, išėjusių iš VLlKo 
politinių grupių grąžinimo ir 
kitais klausimais. Po pasitari

MŪSŲ LIETUVA

Vincas Jonikas

Paliktai Pauaóariò
Nužengdami melodijų virpėjime 
Per gelstanti vidurvasario kiminą, 
Kai vis arčiau į rudenį artėjame, 
Pavasario šešuolėtis prisimena.

Anaismct, vos avelių gardą atveria, — 
Mes piemenys į pagirį tuoj smelkiamės. 
Atrasdavom ten braidantį pavasarį 
Purienomis paplūdusiomis pelkėmis.

Pajutom jį kvėpuojant atžalynuose, 
Rykavome plasnojantį padangėse. 
Regėjome kasytėj įsipynusį,
Girdėjome aide mūs juoko žvangesio.

Sruveno jis džiaugsmu ir saule puošėsi, 
ir dingo vėl — nė patys nepajutome — 
bu sultimis, kur plaukė beržo tošėse, 
Su vėjais, kur kuždėjosi su rūtomis.

Pavasario prisotinti nebvertinom, 
Kol vasaros vėl troškulį padidino. 
Kai gomurį gyvenimas apkartino, 
Išgertame ąsotį jo net skidiną

Lietuvos Kolchozai Pakeliui i Sovchozus
Kolchozininkai nebeteks privatinių sklypų ir 

nuosavų gyvulių

(Elta) Jau nuo seniai yra 
žinoma, kad Maskva kolcho
zus pamažu nori pervesti į 
sovchozinę sistemą, kitaip ta 
riant, juos visiškai suvalsty
binti. Tai aiškėjo iš visos ei
lės prasitarimų ir veiksmų. 
Nors ir kolchozai yra įjungti 
į bendrą sovietinę sistemą, 

mų. ALTo Vykd Komiteto na 
riai dar lankėsi Valstybės De 
partamente ir susitiko su žy 
m áis Kongreso atstovais.

PAVERGTŲJŲ TAUTŲ 
SAVAITĖ

(E) JAV Senatas priėmė 
atst Douglas pasiūlymą kas
met liepos mėnesio pabaigoje 
skelbti «Pavergtųjų tautų sa
vaitę».

(E) VLlKo Vykdomosios Ta 
rybos posėdis įvyko liepos 8 
d. aktualiems reikalams aps
varstyti ir išspręsti. 

nors ir jų struktūra bei funk 
cijos planuojama Maskvoje, 
tačiau vienas kitas dalykas 
buvo likęs pačių kolchoziniu 
kų nuožiūrai. Dabar jau spar 
čiai einama prie to. kad pasi 
keistų kolchozų pobūdis ir 
veikimas: Kolchozai pasidary 
tų visai panašūs į valstybi
nius ūkius, kolchozininkai bū 
tų jau tokioje padėtoje, kaip 
sovchozininkai, kurie gauna 
tvirtą atlyginimą, bet. iš kitos 
pusės neturi jokios teisės į 
gamybos va’sių paskirstymą, 
net to menko privatinio skly 
pelio nebetenka, kuriuo iki 
šiol galėjo naudotis kolchozi 
ninkai

Lietuves kp ideologiniame 
organe «Komunistas» (nr 6/ 
1959) atspausdintas A Smir
novo straipsnis «Tolesnis ga 
mybinių santykių tobulinimas 
išplėstinės komunizmo staty
bos laikotarpiu» Jis išveda, 
kad ir socializmo sąlygomis 
gamybinės jėgos keičiasi grei 
čiau, negu gamybiniai santy
kiai - todėl tarp jų gali atsi

1959 m liepos 25 ,d. 
rasti prieštaravimų» Bet tie 
skirtumai turį išnykti, «pake 
liant kolūkinės kooperacinės 
nuosavybės suvisuomeninima 
laipsnį iki bendraliaudinių». 
Išvertus į paprastus žodžius 
čia siūloma ne kas kita, kaip 
kolchozinę - kooperatinę nuo
savybę visiškai suvalstybinti.

Kolchozų suvalstybinimas 
vyko ir vyksta įvairiais bū
dais. Paprasčiausias, bet iki 
šiol dar ne plačiai vartotas 
būdas - kolchozą padaryti sov 
chozu, valstybiniu ūkiu. Bet 
yra ir eilė kitų priemonių. 
Viena iš jų tai kolchozų «ne 
dalijamieji fondai». Fondai su 
daromi iš kolchoziniokų dar
bo vaisių, iš jų nuosavybės, 
bet jie tais vaisiais negali pa 
sinaudoti, neturi teisės jais 
pasidalinti Smirnovas teigia, 
kad kaip tik šių fondų nuola 
tinis augimas sudarąs pagrin 
dą kolchozinės ir «bendra- 
liaudinės» nuosavybės suvie
nodinimui. (bendraliaudinė» - 
tai tikrovėje valstybės, Mas 
kvos diriguojamos, nuosavy 
bė).

Lietuvos kolchozininkai sukro 
vė milijardą rublių - ne sau

Kokias didžiules sumas Lie 
tuvos kolchozininkai sukrau
na į tuos nesavus «nedalija
mus fondus», matyti iš šios 
lentelės (kurios skaičiai iki 
1956 metų imti iš statistikos 
leidinio «Lietuvos TSR liau 
dies ūkis», Vilnius 1957 m., 
135 pusi., o 1957 ir 1958 me
tams iš «Komunisto» 1959 m., 
birželio mėnesio numerio, 13 
pusi.):
Lietuvos kolchozų nedalomieji 

fondai metų pabaigoje 
(milijonais rublių):

1950 metais 272.4 milij. rublių
1951 „ 354.7 „
1952 „ 437,7 „
1953 „ 508,1 „
1954 „ 604,6 „ ,,
1955 „ 664 8 „
1956 „ 788,2 „
1957 „ 934,5 „
1958 „ 1.181,5 „

Tokiu būdu tie fondai pe
reitų metų gale siekė jau 1 
milijardą 801 milijonų rublių.

KOLCHOZININKAI NE ILGAÍ 
BETURĖS ASMENINIŲ SKLY 

PŲ ir GYVULIŲ.

Kuria kryptimi eina kolcho 
zų «evoliucija», galima su
prasti iš Smirnovo straipsnio 
užuominos, kad «pirmaujan

(pabaigą 3 pusi)

ĮMONES reforma
Dabar kapitalistinės nuosa 

vybės rėžimas yra blogas. 
Naujoji ūkiškai socialinė san 
tvarka reikalauja jos pertvar 
kymo iš pagrindų Praeitame 
straipsnyje išdėstėme dirba
mosios ir statybinės žemės ir 
nuosavybės paskirstymą tarp 
visų dirbančiųjų žemės refor
mą Šį kartą kalbėsime apie 
įmonių reformą, kuriose yra 
susitelkusi didžiausia produk 
tyvios ir kapitalistinės nuosa 
vybės dalis. Reforma įgalins 
darbininkus dalyvauti įmonių 
pelne vadovavime ir nuosa 
vybėje.

Šaukiasi žmoniškumas

Įmonė yra produktyvus so 
cialus vienetas ūkiškai ir teį 
siškai savistoviai veikiąs. Tiek 
industrinėje, tiek agrarinėje, 
tiek prekybinėje įmonėje yra 
sutelktos trys produktyvios 
jėgos: gamta. įrankiai bei ma 
šinos ir dirbantieji žnjonės 
Gamtos jėgos, mašinos, įran

kiai ir pastatai yra įgijami 
bei įgalinami naudoti dėka 
stambaus pinigo arba kapita
lo. Jie ir vadinami tiesiog 
įmonės kapitalu Todėl ir sa
koma, kad įmonės gamyboje 
veikia du veiksniai — kapi
talas is darbas.

Iki šiol kapitalo savininkas 
ar savininkai buvo ir įmonės 
savininkas bei valdytojas. Jis 
pats ar per savo įgalioms ve 
dėjus, direktorius valdė ir 
tvarkė visus įmonės reikalus. 
Apmokėjęs išlaidas ir atlygi 
nimą dirbantiesiems, visą pel 
ną sau pasiimdavo.

Tokioje kapitalistinėje įmo
nės santvarkoje darbininkai 
neturi balso. Jie buvo ir da
bar yra paprastai vertinami 
tik kaip ir kitos gamybos 
priemonės įrankiai, mašinos, 
žaliavos, prekės .. Darbinin
kas samdomas ar atleidžia
mas. jam mokamas didesnis 
ar mažesnis atlyginimas pa
gal kainų padėtį rinkoje To 
kioje įmonėje svarbiau 

sias dalykas yra pi
nigas ir pelnas, o n e 
dirbantysis žmogus.

Taip toliau negali būti! Tai 
yra darbininko pažeminimas 
ir ėjimas prieš pagrindinę 
žmogaus asmens teisę — gau 
ti teisingą ir žmonišką elge
sį Pakol darbininkai neturė
jo aiškios savo teisių sąmo
nės ir nemokėjo jų pravesti, 
tokios bendrai dirbamo 
darbo sistemos buvo galimos 
ilgus šimtmečius. Dabar gi 
tarnautojai ir darbininkija tu
ri gyvą savo teisių ir žmoniš 
kosios asmenybės sąmonę To 
dėl pačių darbininkų dalyva
vime įmonės reikalų tvarky 
me šaukiasi žmoniškumas ir 
pats gyvenimas bei socialinės 
taikos palaikymas.

Reikalauja teisingumas

Be to, įmonė neturi būti 
darbininkams kaip koks kas
dieninis kalėjimas įmonė y- 
rą ir privalo būti solidari dar 
bo bpndruomenė laisvų žmo
gių, bendrai užsidirbančių sau 
pragyvenimą gaminant ku

riuos gaminius ar teikiant pa 
tarnavimus.

Kapitalas įmonėje pats vie
nas negali pagaminti tuos ga
minius ar teikti patarnavimus 
duodančius pelną. Lygiai dar 
bas pats vienas be žaliavų, 
mašinų ir tinkamų patalpų ne 
gali užsidirbti žmoniško sau 
pragyvenimo. Jei darbininkai 
būs nepatenkinti, tai jie gerai 
ir uoliai nedirbs, netaupys 
medžiagų ir energijos. Kapi
talas negaus gero pelno. Taip 
pat ir dirbantiesiems nebus 
gero uždarbio, jei stigs kapi
talo pirkti vis naujoms [me
džiagoms ir mašinoms bei į- 
vesti patobulinimams.

Taigi tiek įmonės kapital0 
davėjai, tiek dirbantieji žm° 
nės yra vieni nuo kitų tam
priai priklausomi Tai solida
riai atšakiąja darbo bendruo 
menė ar šeima, kurios našu
mas, Fpelnas ir augimas pr 
klauso tiek nuo kapitalo, tiek 
nuo darbo gerų pastangų. To 
dėl ne tik’ kapitalo davėjai, 
bet ir dirbantieji turi teisę į 
atlyginimą, pelną ir priaugu 
šią įmonės nuosavybę. Iš pa

čios įmonės darbo bendruo
menės sąrangos darbininkas 
yra tikras įmonės dalininkas! 
Ę|Užtat naujoji santvarka rei
kalauja darbininkų ir tarnau
tojų dalyvavimo įmonės val
dyme, pelne ir nuosavybėje 
įgyvendinimo įstatymo keliu 
pravedant įmonės reformą. 
Jos reikalą skelbė popiežius 
Pijus XI enciklikoje «Quadra
gésimo Anno» ir Pijus XII sa 
vo kalbose Jau 1950 m. pra
vedė ją Vakarų Vokietijos di
džiuosiuose fabrikuose įstaty
mu krikščionių demokratų par 
tija savo balsų dauguma.

Ir teigiamos pasėkos

Darbininkijos tapimas savo 
tiškais, bet tikrais įmonės da 
liniukais padės darbininkams 
pagerinti savo ūkinę padėtį. 
Jie galės išsilaisvinti iš pau 
perizmo, skurdo pančių ir at 
sikratyti proletarų nevertumo 
bei nepasitenkinimo sąmonės.

Gaunamo pelno viltis ska- 
tins darbininką geriau7 ir uo
liau dirbti. Tai atsilieps tei
giamai į gamybą ir tautos ū-
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(pabaiga iš 2 pusi.)

čių žemės ūkio artelių kolū
kiečiai perduoda kolūkiams 
savo asmenines karves» ir 
kad «toliau stiprėjant ir vyks 
tantis ^kolūkinei gamybai ko- 
lūKiec ai atsisakys savo as
meninių pagalbinių ūkių», nes 
jiems, girdi, naudingiau bū
sią gauti produktus iš visuo
meninio ūkio. Bet patsai Smir 
novas įspėja tuo atžvilgiu per 
daug nesiskubinti, nes tol, kol 
visuomeninis ūkis negalįs pil 
nai patenkinti kolchozininkų 
poreikių tiems produktams, 
nesą galima jlikviduoti kolcho 
zininkų paga binių ūkių. Dar 
ir kitoje vietoje Smirnovas 
lyg ir mėgina stabdyti skubo
tumą ir pergreitą perėjimą į 
pilnesnį komunizmą. Girdi, 
per anksti įgyvendinus komu 
nistinio paskirstymo principą 
(«kiekvienam pagal poreikius») 
«visuomenė negalės patenkin 
ti visų narių poreikių ir tai 
diskredituos komunizmo rei
kalą». Tik tuomet, kai būsiąs 
sukurtas materialinių gėrybių 
gausumas, ir kai «žmonės sa 
vo noru ir nepriklausomai 
»uo materialinių gėrybių ga
vimo mato: dirbs pagal savo 
sugebėjimus., galima bus pe 
reiti prie paskirstymo pagal 
poreikius». Tikriausia, ir pa
čiam Smirnovui yra aišku, 
kad jis čia kalba apie gana 
tolimą ateitį. Sovietų Sąjun
gos gyventojai jau daugiau 
kaip 40 metų laukia ir nesu
laukia to «gėrybių gausumo», 
apie kurį kalba Smirnovas.

Kita svarbia kolchozų «su- 
visuomeninimo» priemone lai 
ko Smirnovas «tarpkolūkinės 
nuosavybės» kūrimą: bendrų 
elektrinių, žemės ūkio produk 
tų perdirbimo įmonių įrengi
mą ir statybinių medžiagų ruo 
Šimą ir pan. Taja kryptimi 
Lietuvoje ir einama.

Kolchozams ir koichozinin- 
kams uždedamos vis naujos 
naštos (pavyzdžiui, darbai 
prie kelių taisymo ir tiesimo, 
naujų mokyklų statyba), kas
met iš kolchozininkų atima
ma šimtai milijonų rublių ir 
kraunami į nedalijamą fondą, 
einama prie to, kad kolchozi 
ninkas nebeturėtų nė savo 
nuosavos karvės, nė kiaulės, 
nė to mažo privatinio sklype 
lio — visa privalo eiti «ben- 
draliaudinėn» sąskaiton, ku
rią tvarko Maskva.

LABAI SVARBUS PRANEŠIMAS.
Lietuvių Prekybos Bendrovės Londone vadovybei malonu pranešti, kad ji yra 

susitariusi su vienu didžiųjų Anglijos audimo fabrikų pagaminti Lietuvių Prekybos Ben 
drovei 75.0-0 jardų EKSPORTINĖS RŪŠIES VILNONĖS MEDŽIAGOS.

Remdamiesi ilgu savo patyrimu ir žinodami, kas mėgstama Lietuvoje, toms me 
džiagoms esame parinkę specialų raštą — dvigubus ypač švelnius ruoželius. Taip pat 
ir naujas spalvas esame parinkę ypač patrauklias: melsvą, tamsiai rudą ir tamsiai 
pilkšvą.

Visos tos medžiagos turi įrašą «Made in England.».
Nepaisydama tai. kad tos medžiagos yra žymiai aukštesnės rūšies ir daug bran 

gesnės, Lietuvių Prekybos Bendrovė nusprendė siūlyti jas visiems lietuviams standar
tiniams siuntiniams sudarinėti nepakeltomis kainounis.

Kadangi dar yra daug tokių lietuvių, kurie nori užsisakyti mūsiškį «Specialų 
standartinį siuntinį», kurį sudaro 23 jardai medžiagos, Lietuvių 1 rekybos Bendrovė nūs 
prendė skirti tam reikalui 23.C00 jardų medžiagos, iš kurios bus galima sudaryti 1.000 
«Specialių standartinių siuntinių». Tokį siuntinį sudarys 23 jardai NAUJŲ EKSPORTI
NĖS RŪŠIES VILNONIŲ MEDŽIAGŲ DVIGUBAIS RUOŽELIAIS 7 vyriškiems ar mote
riškiems kostiumams tiktai už

$79.00
įskaitant į tą sumą visus mokesčius. Užsakytojas gali pasirinkti tokias spalvas, kokios 
jam patinka

Mūsiškį «Specialų standartinį siuntini» gali užsisakyti kiekvienas, vis tiek, ar 
jis yra mūsų klijentas, ar kitos firmos

Pareikalavusiems mes nemokamai siunčiame tų naujų medžiagų pavyzdžius, stan 
dartinių siuntinių kainoraštį ir savo NAUJĄJĮ BENDRINĮ KATALOGĄ.

Norėdami duoti progos pasinaudoti tuo siuntiniu ir tiems, kurie tuojau pat ne
gali užsisakyti, gavę bent $1.00 užstato, gulėsime 3 mėnesius laukti paties užsakymo.

Mes. patikriname, kad:
SIUSIME TIK TAS MEDŽIAGAS, KURIAS REMDAMASIS PAVYZDŽIAIS BUS 

PASIRINKĘS UŽSAKYTOJAS.
Mes būsime dėkingi jei nuolatiniai mūsų klijentai, prašydami NAUJŲJŲ ME

DŽIAGŲ pavyzdžių. laiškuose pažymės, kad jie jau yra nuolatiniai mūsų klijentai.
Mums taip pat malonu painformuoti visus siuvamųjų mašinų siuntimu besido

minčius savo klijentus, kad mes siunčiame rankines ir kojom r inamąsias «SINGER» 
SIUVAMĄSIAS MAŠINAS, kurių muitas yra čia apmokamas.

Mums dar vis būtų pageidaujami ats.ovai J.A.V. ir Kanadoje. Prašom rašyti:
LITHUANIAN TRADING COMPANY

1A, Huat Street, tendon, W. 11
Great Britain 1

Smirnovas netiki, kad toli
mesnis kolchozų darbas ir per 
tvarkymas vyktų sklandžiai 
Nepasitikėjimas kolchozmin- 
kais tryški kad ir iš šilo sa
kinio: «Tol, kol bus sukurtas 
produktų gausumas ir darbas 
taps tikrai gyvybiniu žmonių 
poreikiu, reikalinga kuogriež 
čiausia valstybinė darbo ma
to ir va tolimo mato kontro
lė» Tas teiginys žinoma, tai
kytas ne vien tik kolchoziniu 
kams. Sovietiniai - komunisti
niai valdomuose kraštuose vi 
si dirbantieji ir visi darbo vai 

šiai visą laiką yra «kuogriež- 
čiausioje» valstybinėje kontro 
Įėję

Darbingų kolchozininkų da 
lyvaujančių gamyboje, pagal 
minėtą statistikos leidinį yra 
per õOu.OOo. kaip noriai ir ue 
noriai ta pusė milijono žmo
nių įsijungs į naujų kolchozi
nių reformų vykdymą, nuo to 
priklausys ir tų reformų sėk
mingumas Lietuvoje. No s ir 
daug kalbama ap e kolchozi- 
niakų «suinteresuotumo» kėli 
mą, vis dėlto Lietuvos kolcho 
zininkai ir toliau yra ir bus 

smarkiai išnaudojami. Jei ža 
dama per septynmetį jų rea 
lias pajamas padidinti apie 
4<>% tai tat nedaug ką reiš
kia, nes esamas uždarbių ly
gis pernelyg yra skurdžias. 
Komunistiniuose J.enkijos ir 
Jugoslavijos kraštuose jau se 
niai suprasta, kad sovietinio 
pobūdžio kolchozinė sistema 
yra netikusi ir žemės ūkio 
gamybos kėlimui nenaudinga. 
Tie du kraštai nuo jos bemaž 
visai atsisako. Sovietai, norė
dami išvengti viešo blamažo, 
vengdami pripažinti kolchozi-

Mokslo * Technikos 
Naujienos

Kaip Mokslas Žengia pirmyn

Žmogui pažanga kurią atne 
ša mokslas ir jo augimas, ne 
lengvai duodasi. Pažanga žmo 
gui labai brangiai atsieina. Už 
mokslą ir pažangą yra daug, 
labai daug, žmogaus paauko
ta, aukojama ir dar bus la 
bai daug paaukota. Dėl to ne 
maž netenka abejoti. Vienas 
tas faktas, kad žmogus Žemė 
je gyvena jau milionus metų, 
o tik tai dabar atrado elek
trą, išrado radiją ir televizi
ją, tiktai prieš pusšimtį me
tų automobilį ir lėktuvą, tik
tai dabar išmoko dasikasti Ii 
gi atomo branduolio, ir tai 
dar ne ligi pačio centro, ir 
kad tiktai dabar mokosi leis
ti į erdves dirbtinius dangaus 
kūnus, — tai vis po šimtų mi 
lijonų metų! Aišku, kad žmo
gui labai sunku kopti kultū
ros laiptais.

O juk žmogus dar ligšiol 
yra puslaukinis, nors jis save 
kartais laiko pirmuoju po Die 
vo. o yra ir tokių, kurie de
dasi esą ir augščiau stovį už 
Dievą — visa žinantį ir visa 
galintį. Dar labai ilgas ir sun 
kus jam kelias ligi jis pasieks 
tikro — protingo, sąžiningo ir 
tikrą tiesą mylinčio žmogaus 
būseną.

Bet žmogus tuo laimi, kad 
nenusimena dėl savo silpnu 
m o ir visada turi vilčių siek
ti tobulesnės. Tam tikslui jis 
jau yrà susikūręs ir metodų, 
kurie padeda jam kopti pažan 
gos pakopomis. Imkime ma
žą pavyzdį kad ir iš medici
nos, — chirurgiją.

(pabaiga 4 pusi.)

nės tvarkos nesėkmingumą, 
tiesiais ir aplinkiniais keliais 
eina prie kolchozų pervedi
mo j kitas (sovehozines) for
mas. Bet kai Lietuvos kolcho 
zininkas dar labiau nuo že
mės, net nuo tų privatinių 
sklypelių, atplėšiamas ir pa
daromas nesuinteresuotu vals 
tybės samdiniu, vargu tai ga 
Ii vesti į žemės ūkio klestė
jimą.

kį Turėdami daugiau piįvgų, 
darbininkai ir žemieji visuo
menės sluogsniai galės dau
giau įpirkti prekių. Tai duos 
daugiau užsakymų pramonei, 
žemės ūkiui ir prekybai, o žmo 
nėms darbo.

Dalyvaudami įmonės vald" 
mę, pelne ir nuosavybėje dar 
hn' žmonės nebelaikys įmoni- 
ninko savo priešininku, bet 
socijumi ir vertinguoju ben
dradarbiu. Tai pašalins jmo- 
nęse Įvairius nesusipratimus 
ir aršią klasių kova tarp darb 
davių kapitalistų bei darbinin 
kų, ieškančių neviltyje sau są 
jungininkų komunizme. Kapi 
talas taip būtų priverstas lai
kytis savo vietoje, patarnau
jančioje rolėje Gi dirba nty 
sis žmogus vėlužimtų pirmau 
jančią vietą įmonės ir tautos 
ūkio gyvenime.

Išvengia abiejų neteisybių

Be abejo, konservatoriai, re 
akpionieriai ir savimilos ka
pitalistai prieštarauja ir prie
šinasi įmonių reformai. Jie 
tvirtina:

— Darbininkų dalyvavimas 
įmonės valdyme kliudo vado
vybės vieningumui. Be vieniu 
gos, stiprios vadovybės neį
manomas įmonės našumas ir 
pelnas!

Tačiau vadovybės vieningu 

mas atsiekiamas ne tik jai va 
dovaujant vienam asmeniui. 
Jis galimas ir esant valių 
vieningumui vadovau 
ti išrinktų asmenų. Juk ir ka 
pitalistinėję įmonėje yra ak
cininkų išrinkta administraci 
jos taryba, kuri viską valdo! 
Taip ir reformuotoje įmonėje 
būtų panaši taryba, kurios nu 
tarimus taip pat vykdytų vie
nas įmonės direktorius su sa 
vo pagalbininkais

Reformos priešininkai toliau 
šaukia:

— Įmonės turto nuosavybė 
priklauso tik kapitalo savinin 
kan s. Kapitalas duoda įmo 
nės našumą ir tik jis vienas 
prisiima ant savęs visų nepa 
sisekimų ir nuostolių riziką. 
Todėl tik kapitalo savinin
kams priklauso visas pelnas 
ir įmonės vadovavimas. Dar
bininkų teisės baigiasi su už
mokėjimu sutarto atlyginimo!

Kaip matėme, katalikai so
ciologai visai nenori kartoti 
komunistų daromos ne 
teisybės privatiems kapi
talo savininkams — visą įmo 
nės našumą priskirti tik pli
kam darbui, todėl ir visą įmo 
nės pelną tik darbininkams. 
Juk ir kapitalas labai daug 
prisideda prie įmonĄs produk 
tyvingumo. Kapitalas papras
tai yra irgi ne kas kita, kaip 
jo savininko ir jo tėvų dėl jo 

bei kitų žmonių sutaupytas 
darbas, paverstas žaliavomis, 
mašinomis pastatais ar jų ver 
tę išreiškiančiais pinigais ir 
duoti kitu dirbančiųjų pasi
naudojimui Užtat kapitalo sa 
vininkai turi teisių į įmonės 
vadovavimą ir pelną.

Bet taip pat mes nenorime 
tęsti darbininkams ka 
pitalistų daromos ne 
teisybės — pasiimti vi
są įmonės vadovavimą ir pel 
ną tik sau! Kaip aukščiau iš
dėstėme. įmorčs našumas ir 
pelnas labiausiai priklauso 
nuo vadovaujančiojo ir išpil 
Pančiojo darbo. Žmogiškasis 
darbas yra pirmoje vietoje. 
Juk didelė c’alis lapitaloyra 
svetima, gauta paskolos arkre 
dito formoje labiausiai dėl į 
monės našumo ir turimų re
zervų. sudarytų iš įmonėje 
gauto pelno. Todėl darbui 
taip pat priklauso įmonės va 
dovavimas pelnas ir nuosavy 
bė. įgyta iš įmonės pelno!

Įmonės rizikoje solidariai 
dalyvauja irgi darbai Mažė 
jant įmonės pelnui darbinin
kams tuoj sumažinamos algos 
ar atleidžiami iš darbo Fasi 
darę nuostoliai padengiami 
iš pelno ar atsargos kapita
lo Tik retais atvejais kapita 
lo savininkai turi atsakyti da 
limi savo akcijų ar tūrių Jie 
beveik niekada nelieka be 

duonos ar pastogės! O darbi 
ninkas su savo šeima dažnai 
dėl to turi kęsti alkį, skurdą 
i- net badų! Participacija, kon 
gestija arba tapimas moder
niais įmonių dalininkais dar
bininkus nuo to apsaugotu... 
Reikia ir galima išvengti abie 
jų neteisybių - tiek kapita
listinių, tiekkomunistinių!

Sunkumai nugalimi

Mes pripažįstame, kad įve
dimas darbininkų ir tarnauto 
jų dalyvavimo įmonių valdy
me. pelne ir nuosavybėje su
daro daug sunkumų. Tačiau 
tų sunkumų ir neigiamu bių y- 
ra nemažiau ir kapitalistinio 
rėžimo įmonėse Darbininku 
kultūriniam lygiui kylant, vis 
iabiau augs juose įmonės ir 
tautos ūkio eigos supratimas 
bei tinkamų vadovavimui žmo 
nių skaičius. Kaip demokrati 
jai buvo galima išauklėti žmo 
nių mases, taip ir įmonių kon 
gestija! galima ir reikia au
klėti darbininkus Beveikiant 
išmokstama! Pradžioje gi dar 
bimnkai rinktų savo atstovus 
iš jiems patikimų, patyrusių 
aukštų įmonės pareigūnų tar 
po.

Taip pat praktiškos formos 
įvestinos per įmonių reformą, 
nėra dar nustatytos Jos turi 
būti lanksčios, praktiškos ir 

palaipsniui įvedamos 
Jau kai kur darbininkai daly 
vauja įmonės pelne ir nuosa 
vybėje, duodant jiems metų 
gale tam tikrą nuošimtį ar 
po keletos metų padarant juos 
dalininkais, kasmet didinant 
jų kapitalą ir mėnesinę algą. 
Kitur yra specialios darbinin 
kų akcijos. Dar kitur įmonės 
pelnas paskirstomas propor
cingai pagal pinigais išreikš
tą algų ir kapitalo padarytų 
produkcijos priemonės įgyti 
išlaidų dydį. Paprastai darbui 
tenka didelė pelno dalis.

Jau vienur kitur ir dabar 
darbininkai dalyvauja įmonių 
valdyme per sudarytus įvai
rius komitetus, po lygiai iš 
darbininkų ir darbdavių su
kviestas komisi./as ar demo
kratiškai išrinktas įmonės ta 
rybas. Tačiau mano turimo
mis žiniomis tik Vakarų Vo
kietijos fabrikuose, turinčiuo 
se bent 1 .000 darbininkų bei 
tarnautojų, darbininkai turi 
beveik pusę administrates 
tarybos narių Taip pat per
sonalinio skyriaus direktorius 
turi būti pakeistas kitu, jei 
darbininkų atstovai jam pa
reiškia savo nepasitikėjimą. 
Ir ši sistema ten veikia gerai. 
Taigi įmonės reforma yra tei 
singa ir galima įgyvendinti.

P Daugintis S.J.
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ATEITININKIŠKAS PASIŽADĖJIMAS
KRISTAUS Kryžiaus, ateitininkų vėliavos, idėjos brolių 
ir visų čia susirinkusiųjų akivaizdoje iškilmingai pasi
žadu siekti Kristaus idealo, uoliai eiti ateitininko pa
reigas. aukotis Dievui ir Tėvynei.
Kristau, atnaujintojau, padėk man ištesėti

(Credo ir pasižadėjimą 
ateitininkai prašomi išs'kirpti)

ATEITININKŲ 
CREDO

Išpažįstam tave, didysis mūsų Atnaujinime, Kris
tau, Žmogau - Dieve! Visa tebūna perkeista tavyje ir 
per tave. Nes ką padės mums ir mūsų draugams jeigu 
kiti gyvens be tavo šviesos, kas mūsų tautai, jeigu ji 
užmerks akis prieš tavo teisingumą, kas visam pasau
liui, jeigu jis klajos be meilės žiburini

Kaip upė teka mūsų džiaugsmas, kurį jaučiam 
tavoj malonės srovėj -- kartu su visais, kurie kasryt 
kartoja: visa, o visa atnaujinti! Jei mūsų lūpos nemoka 
ištarti ryžto, jei mūsų širdis nevirpa pagalvojus apie ta 
vo karalystę žemėj, tai mūsų valia kartoja ir neliaus 
kartojus: tau yra visa, kas šventa mūsų jaunystėj, tau 
gyventi ir tau gyvenimą paruošti! Ateitis turi būt visa 
su tavim arba be tavęs nėra mūsų ateities!

. Kas girdi mūsų balsą ir kas lydi mūsų žingsnius, 
težino, kad nėra nieko ko mes siektume be tavęs ir 
kam aukotume savo jaunystės jėgas, kaip tik tau. mūsų 
Broli, mūsų Viešpatie, mūsų Karaliau Kristau. Žmogau 
ir Dieve. Amen.

VAIDINIMO «JUROS DUKRA» 
TURINYS

Baltijos krantuose laukda
mi saulės nusileidimo pieme
nukai žaidžia ir dainuoja Ban 
dą nuginus namo, į savo tro

(pabaiga iš 3 pusi.)

Modernioji chirurgija suku 
riama teoretiškai ir tik vėliau 
pritaikoma pirmiesiems moks 
lo kankiniams — gyvuliams. 
Apsuptas biologų, chemikų, 
elektromechanikų, chirurgas 
pritaiko savo teoriją gyvuliui.

Kada naujasis metodas yra 
pakankamai išbandomas, jis 
pritaikomas ligoninėse. Vis
kas daroma nuosekliai, kad 
žmogus, pavyzdžiui, su anks 
čiau neišgydomu skauduliu 
smegenyse pajėgtų išlikti gy 
vas net po to, kai jam nuima 
mas kaušas, išpjaunama votis, 
susiuvama žaizda ir vėlužden 
giami smegenys kaulo gaubtu.

Laimėjimai perduodami uni 
versitetams. Ten išryškina
mos visos teigiamosios galimy 
bės, priešingos teorijos, nepa 
sisekimai, jų priežastys ir ki
ta Praktiškai darbai atlieka
mi jau nebeperpildytose sa
lėse, bet stebint spalvuotas 
televizijos ekraną. Operacijų 
metu dabar naudojama jau 
dirbtiniai širdys plaučiai. Tai 
reikalinga širdies operacijų 
metu, kai išjungiamas krau
jo cirkuliavimas iš širdies. 
Jis tada dirbtiniu būdu pas
kirstomas po kūną.

Dirbtinė Širdis ir Plaučiai
•: - ■ V

Ilgus amžius žmogaus šir
dis buvo neliečiama, kaip vie 
nas pačių jautriausių žmogaus 
organų. Visdėlto daugelis šir

belę grįžta žvejys, sustoja 
pasigrožėti saulėleidžiu irklau 
sosi jaunimo dainos. Dainuo
damas įeina jaunimas, kalba
si su žveju ir linksminasi. Jū 
ros pakran’ėj Ramūnas suti
kęs Lytą pasakoja jai pajū

dies ligų atveju reikalauja bū 
tinai širdį operuoti, todėl rėi 
kėjo rasti būdus, kaip prie 
jos prieiti.

Aišku yra. kad širdis yra 
pompa, kuri varinėja kraują. 
Garsusis Atlanto nugalėtojas 
lakūnas Lindberghas ir sugal 
vojo pompą, kuri pavartota 
operacijų metu pakeisti šir
dį. Dabar šis išradimas yra 
žymiai patobulintas, ir prie 
dirbtinės prijungti ir dirbtiniai 
plaučiai, nes šie du organai 
tampriai susieiti. «Science et 
Vie» aprašo tokią dirbtinę šir 
dį-plaučius:

De Wall-Lillehei dirbtiniai 
«širdis-plaučiai» yra gana pa 
prasta pompa, kuri sutraukia 
veninį kraują ir ritmingai ya 
ro jį į plastikiną žarnelę Ši
toje žarnelėje kraujas būna 
visą laiką pripildomas deguo 
nio ir išteka į kitą vamzdelį, 
kuris savo medžiagine sudė
tim neleidžia jam putoti. Su
šildytas iki 38 laipsnių krau
jas vėl suleidžiamas į arteri
ją kita pompa. Tuo tarpu ope 
ruojarnojo širdis būna laisva 
ir nepavojingai sutvarkoma.

Servelle «širdis - plaučiai» 
jau turi tris pompas: viena 
traukia veninį kraują, kita ar 
terinį, o trečia tą kraują, ku
ris susidaro džiūstant širdžiai. 
Deguonis čia paduodamas iŠ 
sidabrinio plieno rezervuaro, 
ir kraujas krinta atgal į tam 
tikrą baseinuką. kur jis nuva 
lomas nuo oro ir vėl grąžina 
mas kūnui. 

rio legendą, kaip žvejų du
kra Jūratė tėvų v<iėiamate 
Rėti už nemylimo \aldovo iš 
svetimos šalies, neišdavė sa
vojo mylimojo žvejo, bet gin 
dama šią ištikimybę. įšoko į 
inia. Perkūnas marių dngne 
p įstatęs jai rūmą iš žvaigž- 
džų ir ji ten 
gyvenanti tarp undinių, kaip 
karalaitė Vakarais ji su un
dinėmis grįžta į na Tirį ir vi
lioja žmones į gelmę Kaily 
ta atsisveikinus bernelį grįž
ta namo, pats Ramūnas nega 
Ii .atsispirk Jūros Dukros vi
lionei ir tampa jos auka.

Antram veiksme visi pajū 
rio gyventojai kalba apie štai 
gią Ramūno mirtį. Jūros du
kra apgailėdama savo pasida 
vimą žemės vilionei, grįžta į 
krantą ir pasirodo atskiriems 
veikėjams, sėja jų tarpe mei 
lę, neša iš gelmės žemčiūgus 
ir gintarus. Kur ji praeina 
ten dygsta neužmiršuolės. Vi 
siems paaiškėja kad visų Die 
vų vyriausiasis Perkūnas Jū 
ros Dukrą paskyrė meilės 
deive.

Senu papročiu jaunimas jai 
kaip deivei sukuria laužą, bet 
ji užgesina ir pelenuos iš
dygsta rožės Galiausiai jau 
nimas švenčia šventę naujai 
meilės deivei Pačiam šven
tės linksmume pasirodo pati 
deivp sukeldama visų nuosta 
bą. Š a vizija ir baigiasi pa
sai a

1ĖVŲ SUSIRINKIMAS
Ateitininkų tėvų susirinki

mas įvyko pereitą sekmadie-

Dirbtiniai inkstai

Inkstai žmogaus organizme 
atlieka filtro pareigas Per in 
kstus perėjęs k;aujas yra iš 
filtruotas nuo irimo produktų 
— kaikurįų druskų, rūgščių. 
Jeigu inkstai neveikia, kaip 
filtras žmogaus organizmas 
užsitešia vad. šlapumo produk 
tais apsinuodija ir žmogus tu 
ri mirti Todėl be inkstų žmo 
gus negali gyventi.

O inkstų filtrai padaryti la 
bai komplikuotai. Bet ir čia 
žmogus išmokęs tirti savo or 
ganizmą. ištyrė ir inkstus ir 
nustatė, kaip jie sudaryti, na 
ir tuo pasinaudojo padaryti 
dirbtinius inkstus Dirbtiniai 
inkstai padaryti tikrųjų inks
tų pavyzdžiu. Štai, «Science 
et Vie» aprašo vieną dirbti
nių inkstų modelį:

Yra įvairių dirbtinių inkstų 
modeliu. Štai nei sudėtingas, 
nei nesuprantamas aparatas. 
Sergančio kraujas iš arterijos 
leidžiamas į vamzdelį Šitas 
storokas vamzdis sukdamasis 
mirksta specialių skiedinių ba 
seine ir sukasi tokiu greičiu, 
jog kraujas vamzdelyje pa
sklinda plonu sluogsniu. Ka
dangi vamzdelis yra padary 
tas iš specialios medžiagos, 
praleidžiančios tik mažas mo 
lekules, kraujas yra sulaiko 
mas. o druskos ir kiti eleroen 
tai išskiriami ir išteka Šiaip 
apšvarintas kraujas pasiekia 
pompą, kuri jį grąžina per ve 
ną kūnui. p . 

nį. Tėvai, kaip ir kitais me
tais pažadėjo suorganizuoti 
jaunimo šventės pusryčius ir 
talkinti bufetui

Dėdė Juozas prašė tėvus ne 
tik pusryčius surengti, bet 
juose kartu su jaunimu daly
vauti, tuo būdu pagerbiant 
šventę ir suteikiant jai didės 
nį svorį

Prie pusryčių prisidėti ir 
juose dalyvauti taip pat kvie
čiami tėvai, kurie nebuvo su
sirinkime.

— Sekantis tėvų susirinki
mas įvyks šį penktadienį (24 
d rugpjūčio) šv. Juozapo mo 
kykloję 8 vai. vakaro. Visi 
prašomi atvykti. Į susir ūki
mą taip pat kviečiami globos 
komiteto nariai.

— VISI, KURIE TURI TAU
TINIUS RŪBUS, PRAŠOMI DA 
LYVAUTI VISUOSE JAUNIMO 
ŠVENTĖS PROGRAMOS DALY 
SE SU JAIS PASIPUOŠĘ

— Pakvietimai į popietinę 
Jaunimo Šventės programą 
nebus platinami prie įėjimo. 
Visi norintieji į programą pa 
tekti, prašomi pakvietimais 
pasirūpinti iš anksto.

— JAUNIME neužmiršk, 
kad esi laukiamas jaunimo 
šventėje, atvyk į šventę iš 
pat ryto.

— P. ONA MATELION ENÉ 
gamins skanias lietuviškas 
dešras Jaunimo Šventės bufe 
tui. '

Jaunimo Šventės

Programoje Vaidins:

JŪROS DUKRĄ - EMILIJA 
BARTAŠK^ITĖ Emilija seeno 
je jau ne kartą pasirodė, kaip 
gabi vaidintoja, atlikdama įvai 
rias roles lietuviškos moky
klos parengimuose. Ji moko 
si Seserų Prančiškiečių Gim 
nazijos trečioje klasėje ir jau 
yeikti metai stropiai lanko 
mokyklą Jaunimo šventės me 
tu rengiasi daryti ateitininkiš 
ką pasižadėjimą

ŽVEJĄ - P. ALEKSANDRAS 
V1NKŠNAITIS, kaip scenos pa 
jėga Jaunimo Šventės sve
čiui pažįstamas iš 1956 metu 
šventės, tuomet Kazio Binkio 
«ATŽALYNE» sukūrė patį sti
priausią tipą mokytojo Tijūno 
vaidmenyje

RAMÚNA-KAZ'MIERAS Ml 
LIAUSKAS. lietuviškoje sceno 
je pasirodys pirmą kartą Ta 
čiau nors užaugo toliau nuo 
lietuvišku centrų, gražiai kai 
ba lietuviškai savo pastango 
mis kartu mokindamasis ir 
dirbdamas baigė gimnaziją, 
palaiko glaudi] ryšį su moks 
leiviais ateitininkais, ir skaito 
«ateitį* Kartu su savo tėve t 
liais gyvena Vila Bertioga.

LYTĄ- JULIJA JUCGEI E- 
VIČ'UTĖ, visą,eilę kartų pasį 
radžiu si, lietuviškos mokyklos 

ir ateitininkų pastatymuose 
«Nulinkusiose Varpose»^ valdi 
r o Roželę. Lietuvių kalbos mo 
kė imo ir tarsenos jai galėtų 
i avydėti ne vienas Lietuvoje 
gimęs ir augęs vaikas. Lanky 
dama lietuviškas pamokas iš 
moko taip pats skaityti ir ra 
Syti

SAGĄ - ROBERTAS GIRS- 
KUS, «ATŽALYNE» vaidinęs 
psichologijos mokytoją. \ if-a 
eilė metų, kaip priklauso 
moksleivimas ateitininkams 
šiemet yra valdybos narys so 
oraliniams reikalams.

GALDĄ-AUGUSTAS ŽALU- 
B A, mokyklos pasirodyme vai 
dinęs Kalėdų senelį, «Sekmi
nių Vainike» berną, «Atžaly 
ne» - Juzę šiemet yra Moks 
leivių Ateitininkų Kuopos Pir 
mininkas.

GUNDĄ - NIJOLĖ VINKŠ- 
NAITYTÉ Nijolė priklauso 
prie tų mergaičių, kurios vi
sur suspėja, be jos neapsei- 
na nė vienas ateitininkiškas 
parengimas, ji dainuoja cho
re. šoka tautinius šokius, vai 
dina ir mokykloje yra viena 
iš pirmųjų mokinių. Lank yda 
ma seselių gimnaziją, lankė 
lietuviškas pamokas p. Mo 
šinskienės klasėje ir sėkmių 
gai jas baigė.

DANGUOLĘ - JOANA SAT 
KÜNA1TÉ. «Nulinkusiose Var 
pose» įtikinančiai suvaidinus 
Briedienės dukterį Onutę, ši
aip kitose rolėse dalyvavusi 
visose jaunimo šventės pro 
gramose. Be visuomet gerai 
nusiteikusios Joanos, sunku 
būtų įsivaizduoti, kurs nors 
jaunimo susibuvimas V. Zeli- 
noje.

AUDRI - JUOZAS BIELS 
KIS dalyvavęs visose jauni
mo šventės ir kitose ateitinin 
kų programose, kaip choris
tas ir tautinių šokių šokėjas.

VYRĄ - ANTANAS PETRO
VAS, seniau lankęs lietuvišką 
mokyklą, prieš metus įsijun
gęs į moksleivius ateitininkus.

UNDINES - Vila Anastazi
jos moksl. ateitininkės.

PIEMENUKUS - Jaunieji 
Moksleiviai Ateitininkai.

Į

JAUNIMĄ ŠOKĖJUS - Dai 
nininkus - Tautų Parko, Bom 
Retiro, Bendruomenės Choro 
ir moksleivių ateitininkų jau
nimas.

Tautiniams šokiams gros: 
Žanetė Paukštytė, Pranas Šu; 
kys. Viktorija Pūkeųytė, Ame 
lija Zaperskaitė, Rožytė Tū- 
belytA, Robertas Vancevičius 
Mauricijus Vaičiūnas ir Rikar 
das Tijūnėlis.

Kanklėmis gros - Anupras 
Kihduris.

J Š Bufeto užkandžiais rū 
pinsis ateitininku mamytės: 
Narbutienė, Jakubauskienė ir 
Bilevičienė.
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Skaitykite «Musu Lietuva»
1 TAUTI EllAII

■Skaitykite ir platinkite vienintelį Pietų Amerikoje 
populiarų lietuvių kultūros žurnalą «GINTARĄ» kurisišei 
na kiekvieno mėnesio pradžioje.

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

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

Dr. AYRTON LORENA 
Dr. VICTOR AUSENKA 

Advocacia
atlieka visus teisinio pobūdžio darbus, kaip įvairių 

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

Raštinė:
R Senador Feijó, 131 - 10.® and. conj. JOI - Tel. 35 0062

pusi. &

LIETUVIŠKŲ PAMALDŲ KA
LENDORIUS

Pirmą mėnesio sekmadienį:
Bom Retire, Šv. Eduardo 

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

Antrą:
Parque das Nações 10 vai 

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

vai.

GEROS ŽINIOS
JAU GALITE PADĖTI SAVO ARTIMIESIEMS 

LIETUVOJE IR SIBIRE

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

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

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

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

arba pasiunčiame naują. |
Kreipkitės pas:

Jonas Valavičius, R. Pe. Bened. de Camargd, 698, Penha 
Al. Bogušiam kas, R. Uranium, 240 - Brooklyn Paulista 
Rašykite: Caixa postal 403 — São Paulo.

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ

■i

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.

«TĖVYNES GARSAI”

LIETUVIŠKOS MUZIKOS VALANDA

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

SEKMADIENIAIS*

1. LIETUVIŠKA MUZIKA PLOKŠTELĖMIS
nuo 13,00 iki 14,00.
2. PAGEIDAVIMŲ KONCERTAS
nuo 14,00 iki 14,15.
3. LIETUVA ir LIETUVIAI:
«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.

eHHHUHR

Dabar parduodame: Siuvamas «Singer» mašinas, 
paskutinio modelio televizijos aparatus «Invíctus», 
geriausios rūšies (Alta fidelidade) radijo aparatus. 
Gazo pečius, geriausios rūšies už pinigus 
išsimokėjimui, geležies reikmenų, dažus 
hius įtaisymus ir įvairių daiktų dovanoms
PRAÇA SAO JOSÉ DOS CAMPOS; 1 - V. ZELINA 

SÂO PAULO - Telefone 63 5915 
Ponto Final do Ônibus v. Zelina n 93 

Pastaba: Taisome radijo aparatus, 
Darbas garaniuotas.

ir ilgam
elektri-

ir t. t.

m

(■••tkit arui arm «kai m kibk! ei m it m & imi mti'iirinMiHi ki m m tu «> r tr e s 

I ESCRITÓRIO CONTÁBIL «V. ZELINA» Į 

! IRMÃOS BAUŽYS J 
C R«gtetra4« M C; »1 C: aob • n.» 551 »
C a
! Pęa. S. José Campos, 8 S/ 2 - V. Zelina - S.. Paulo » 
« Telefone 63-6005 9

J Aberturas de firmas 
s Encerramento» de firmas
• Transferencias de firmas
• Cmstrat. na Junta Comercial
« Dis‘rat. na Junta Comercial
• Escritas Fiscais
• Escrkaa Comerciais«
J HORÁR4Q das

Contratos de locação
Cartas de Fiança I
Requerimentos J
Balanço» •
Alvarás diversos |
Seguros de Fogo e |
Seguros de acidente*
às 19 horas. >

PRANAS & ČIA. LTDA
Madeiras em gerai

SÈDE: Rua México, 98 - 9.o - sala 904 — Eone: 52 0228 
XEnderêço Telegráfico: «CA BI UN A »

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

Nanque - Estado de Minas Gerais’

— Jei Jūsų namams reikia 
kokio nors akmens ar marmu 
ro išdirbinio kreipkitės pas 
savo tautiečius MARMORARIA 
IR. MACKEVIČIUS LTDA. R. 
Salesopolis, 146. (Travessa da 
Av. Rudge, 1020), Tel. 81-0460.

ix»sk:::s>c:::

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

gVIENINTELIAI ATSTOVAI GARSIOJO VANDENS L I N D O T A

IIRMÃ©J CAKKTEKI .

Statybos medžiagos sandėlis ir Įvairių geležinių daiktų, indų bei darbo įrankių 
krautuvė tiktai pas

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

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

Caixa Postai 3967 — SÃO PAULO

Didelis pasirinkimas medžiagų ir skoningas 

pasiuvimas, LAURO SANDRON vyriškų rūbu

jiuvyrLCJr LAUK©
Rua do Orfanato, 686

Vila Prudente

Fone 63-5294

São Paulo

Medžiaga parduodama ir išsimokęjimui

Ateikite ir įsitikinkite medžiagos ir darbo kokybe ir kaina
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TURTINGOS PIRMOSIOS 
KREGŽDĖS

Jau sugrįžo į Jaunimo Šven 
tės rengėjų rankas pora gar
bės pakvietimų sąrašų. Di
džiam jaunimo džiaugsmui vi 
sa eilė tautiečių šventę pa
rėmė gausiai. Po 1.000 kruzei 
rų aukojo Leopoldas Grigo
nis su ponia, p p. Paleckiai, 
p.p. Seliokai Po 500 kruzei- 
rų p.p. Pūkeniai, p p. Pavilo- 
niai, p.p. Žutautai, p.p. Šlepe 
Čiai, p.p. Jakutavičiai. Už gau 
šią paramą jaunimas visiems 
reiškia nuoširdžią padėką.

— MUSŲ LIETUVOS gar
bės Prenumeratą sumokėjo 
LEOPOLDAS GRIGONIS, 1000 
cr., Kazakevičienė 300 cr.

LIETUVIŲ DĖMESIUI
L. '• / '

Visai lietuviškai São Pau
lo kolonijai gerai pažįstamas 
VINCAS P. TŪBELIS, advoka 
tas atidarė savo raštinę, ir 
atliks visus teisinius (advoka 
to) darbus. Vincas Tūbelis, 
kaip geras susipratusių lietu
vių sūnus, moka lietuviškai 
ne tik kalbėti, bet ir rašyti. 
Todėl kiekvienas lietuvis bet 
kokiame reikale gali kreiptis 
į jį. Rodydami savo tautinį 
susipratimą visuomet pirmo
je vietoje kreipkimės pas sa 
vo tautietį. Ir neturint ypatin 
go reikalo, naujasis advoka
tas kviečia visus lietuvius u- 
žeiti ir aplankyti jo naują įs
taigą. Raštinės antrašas RUA 
BOA VISTA, 133, 5 aukštas, 
salė 11. Vincas Tūbelis gyve 
na kartu su savo Tėveliais 
Moinho Velho, Rua Abauna, 
36. Galima kreiptis ir tiesiai 
į namus. Namų telefonas 
63-6273.

TEGYVUOJA ONOS

«MUSŲ LIETUVOS» skaity
tojų tarpe randasi šios ONOS: 
Kazakevičienė, Paukštienė, 
Masienė, Tijūnelienė, Šoble- 
vičienė, Kriukienė, Beržeckie 
nė. Zdanavičienė, Narbutienė, 
Pakalnienė, Kaunienė, Blažie
nė, Jaraitienė, Smalinskienė, 
Zakarevičiūtė-Stopkienė, Jo- 
teikaitė. Matelionytė, Vinkaus 
kienė Černiauskienė, Tama- 
liūnienė Šioms ir visoms O- 
noms linkime Vardadienio Pro 
ga ilgiausių ir laimingų metų.

Klausykis São Paulo Lietuvių Kultūrines 
Radio, Programos

Iš Radio Nove de Julho, kiekvieną sekmadienį nuo 
18,00 ligi 18:30 vai., banga 540 klc.

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

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

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

Įvairių elektrinių gaminių fabrikas

Elektrometalurgica Jowipa Ltda.
atlieka gerai betkoki štampavimo darbą iki 40 toneladų, 
siūlydamas pirkti/elektrinius užraktus, šriub e liūs auto

mobiliams ir kit. Kreiptis:

Rua Pitinga, 6-A, — V. Belą, — Bairro de V. Prudente, 
Telefone 63-5825. — Telegrafo adresas: JOWIPAX.

Lietuviai Sportininkai

Į São Paulo, sulig iš anks
čiau gautų pranešimų turėtų 
atvykti 29 d. liepos mėn Pir
mas žaidimas numatytas 31 
d. liepos mėn. vakare, Paca- 
embu Ginasio patalpose. Rug
pjūčio mėn. 2 d., svečiai susi 
tiks su vietos lietuviais krep 
šininkais, Vila Zelinoje gim
nazijos aikštėje 14 vai.

Tačiau yra galimi bet koki 
pakeitimai dėl atvykimo ir žai 
dimo laiko ir vietos.

Galutinės ir tikslios infor
macijos bus praneštos sekma 
dienį, 26 d. liepos per lietu
viškų radijų (Nove de Julho 
ir Cometa) programas Prašo
me klausyti radijo. Ir taip 
pat sekančios savaitės «Mū
sų Lietuvoje».

Taip pat galima informaci
joms gauti skambinti telefo
nu 63-5975.

Iš Lietuvos Konsulo São 
Paulyje veiklos:

Konsulas A. Polišaitis buvo 
kviečiamas iš dalyvavo:

1. Š. m. liepos mėn. 18 d. 
Ispaniios Tautinės Šventės 
proga, suruoštame Iš anų Ge 
neralinio Konsulo São Paulo 
priimime,

2. Š. m. liepos mėn. 30 d. 
Kolumbijos Nepriklausomy
bės paskelbimo sukaktuvių 
proga, suruoštame Generali
nio Konsulo priimime,

3. Š. m. liepos mėn. 21 d., 
Belgijos Tautinės Šventės pro 
ga dalyvavo pamaldose ir po 
jų suruoštame cock-tail švei
carų klubo patalpose - Rua 
Caio Frado, 183 - ir

4. Lienos mėn. 19 d LIE
TUVIŲ IŠEIVIŲ DIENOS Ml 
NÊJIME, įvykusiame Seselių 
Pranciškiečių Gimnazijoje, - 
Rua Campos Novos, 19.

DARIAUS IR GIRĖNO
- IŠEIVIO DIENOS -

Minėjimas buvo suruoštas 
19 d liepos m , Vila Zelinoje, 
gimnazijos salėje

Minėjimą pradėjo ir jo pra 
nešėju buvo J. Bagdžius. Pra 
džioje buvo pakviestas tarti 
susirinkusiems pritaikintą šia 
proga žodį Lietuvos Konsulas 
São Paulyje p. Al. Polišaitis. 
Toliau Moinho Velho jauni
mas atliko montažą, paivarin 
tą paveikslais iš Dariaus ir 
Girėno gyvenimo, «Sparnuo-

Visiems mus sveikinusiems raštu, žodžiu, telegra
momis, jungtuvių proga, dalyvavusiems vestuvėse, baž 
nyčioje ar namuose, nuoširdžiausiai dėkojame. Tai bus 
mieles ir niekad neužmirštamas prisiminimas pradedant 
naują šeimyninio gyvenimo kelią.

Viktorai Qe raidai ir Clena 
Šalteniui

tiems lietuviams», vadovau
jant mok J. haseliūnui.

Joana Bratkauskaitė pianu 
paskambino «Tariaus ir Girė 
no raudą- ir Šuberto «Karo 
maršą»

Kalbėtoju minėjimui buvo 
pakviestas agr Al. Vinkšnai- 
tis, Kuris savo kalbą labai 
gerai paruošė Tai ne< uvo im 
provrzacija. kaip kartais arsi 
tinka, kad kalbėtojas atsisto 
jęs prieš publiką, dar nežino 
ką pasakys. Kalba buvo plo 
jimais pertraukiama. Kalbėjo 
populiariai, aiškiai ir jautriai.

Po kalbos buvo 10min. per 
trauka

Po pertraukos scenon išėjo 
akordeonistės Tubelytė ir Pu 
kenytė pagrodamos lietuviški} 
melodijų pynę, pritariant pia 
nu J. Bratkaužkaitei.

Solistas K. Ambrazevičius 
sudainavo Sasnausko Karvelė 
lį ir L.E. Kur banguoja Nemu 
nelis. Solistas Vaclovas Lauri 
naitis - Gudavičiaus Leiskit į 
Tėvynę ir Gruodžio - Visur 
tylu. Pianu akompanavo ir. 
Adomavičiūtė Solistų dainos 
klausytojų buvo palydėtos 
karštais plojimais Ateitinin 
kų tautinių šokių ansamblis, 
vadovaujant J. Guigai, pašoko 
Kalvelį, Jonkelį ir Kepurinę.

Liet. K a t. Bendruomenės 
choras, vadovaujamas maes
tro F. GįrdaUsko. nuotaikingai 
sudainavo J Stankūno Išeivio 
dainą, V. Klovos Udrio dainą, 
Paulausko Jūreivių maršą, 
Tallatt- Kelpšos Meno dainą. 
Jūreivio maršas publikai rei
kalaujant turėjo būt pakarto 
tas. Udrio. dainoje solo parti
ją atliko V. Laurinaitis, pianu 
Ir .Adomavičiūtė •.

Minėjimas baigtas Tautos' 
himnu.

Šio minėjimo programa bu 
vo skirtinga nuo kitų. Buvo 
daugiau meninės programos, 
o mažiau kalbų. Ilgos, nepa
ruoštos kalbos žmones nuo 
minėjimų atbaido. Žmonių,

Vincai sPovUaA Z)ii,beįi£
LIETUVIS ADVOKATAS

Kai Jums reiks kokio nors patarnavimo, 
kreipkitės į savo tautietį

RAŠTINĖ: REZIDENCIJA:
Rua Boa Vista, 133 utrrm Abauna, 36ò. rÃULu
5° andar - sala 11 Moinho Velho,

Fone 63-6273

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

AINTAINO PAV1LOINIO
Manufatura de «Botões Estreia»

- L

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.

EJCEiTOKIC CONEAI3IL
' NAÍCIMENTC

Irmãos Nascimento
REG. C.R.C. Sf>. Mre 1.484

Atlieka firmų atidarymus, perleidimus, komercine? 
ir industrialines apyskaitas, sutvarko dokumen

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

Juridinis Departamentas — Nejudomo turto pardavimas 
..... At. Zelina, 831 — Vila Zelina — TeL 63-2767 - S. Paulo

Paieškomas Petras Skinkis 
atvykęs Brazilijon 1926 me- 
metais su žmona ir dviems 
dukterims.

Lietuvos Konsulatas
S. Paulo

nors nebuvo mažai, bet galė
jo daug daugiau būti. Nebu
vo matyti salėje daug tų, ku
rie būt turėję dalyvauti.

Programą organizavo L B. 
kultūrinė komisija Minėjimas 
truko virš dviejų valandų.

— Ona ir Motiejus Tama- 
liūnai praneša, kad už Anto- 
sės ir Vlado Počių sielas, šv. 
mišišios-egzekvijos bus Vila 
Zelinoje, 30 d. liepos, ateinan 
tį ketvirtadienį 7 vai. Gimi
nės ir pažįstami kviečiami 
atvykti į šv. mišias.

— Laiškai: M. Alaburdai, 
R. Lunskiui, J. Seliokui, H 
Nadolskiui. A. ButrmaviČie 
nei, EI. Dudėnienei, M. Mate 
lionytei, V Urbanavičiui, A. 
Aškiniui, J. Skorupskiui, H. 
Navikov.

— Moterystės luoman ruo
šiasi Vanda Paukštytė su 
Omar das Neves.

LIETUVOS NACIONALINĖ
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIO1

PAIEĮ
1. Vincas

sis iš Trakų apsk.,
2. Albina Juške • ičius kilu 

si iš Trakų apsk.,
3. Puikunaitė Giedra, gi m 

1928 m Ukmergėje,
4. Pakulienė Mag dale na, 

gim. 1906 m. Pilviškiuose
5. Poška Boleslovą?, gim 

1927 m. Kaune, sūnūs Jono,
6. Petkevičiūtė Aleksan - 

dra, gim 1928 m. 24/XII,
7. Petkevičiūtė Natasė.
8. Petkevičiūtė Anita, gim. 

1940 m..
9. Petkevičius Jonas, gim 

1932 m .
10 Ruibys Stasys, gim 1910 

m. Tauragėje,
11. Ruibys Kazys, g 1919m.
12. Ruibys Pranas, g. 1924m
13. Remeikis Vincas, gim. 

1901 m,
14. Radomski Guntner, gim. 

1946/Vi 11/23,
15. Smalinskas Bronius, su

nns Antano, amžius 51 m .
16 Sriubas Jonas, g 19«4m.,
17. Spranaitierė Zabele, 

(Kucinaitė), gim 1919 m.,
13. Smilgys Vincas,
19 Sadauskas Juozas, gim.

1920 m. Ukmergėje,
20 Stundis Juozas, g. 1925 

m. Ukmergėje,
21. Stravinskas Ignotas ar 

Ignas, gim. 1927 m. Kaune, 
žmona Anita Otilija gim. Roll,
22. Stravinskas Viktoras, g.

1925 m.,
23. Tūrio Boleslav, gim.

1914 m. Petersburge,
24. Tūrio Waclaw, gim. 1920 

m. Lietuvoje,
25. Triškus Uršulė, (Bildai- 

tė) gim. 1902 m.,
26. Urbonienė Ona, (Szalli- 

tic) gim 1908 m.,
27. Uunderys Anatolijus, g.

1926 m.,
28. Vaitkevičius Antanas, g.

1925 m. sūnūs Jono,
29 Ziniauskas Juozas, gim.

1919 m. sūnūs Kazimiero,
30 Ziniauskas Henrikas, g, 

1923 m..
31. Ziniauskaitė Liucija, g.

1920 m..
Ieškomieji arba apie juos 

žinantieji, prašomi atsiliepti:
CONSULADO DA LITUÂNIA, 
R. Dom Jose de Barros, 168. 
Cx. Postai, 7249 - São Paule

— Brasil —

PARSIDUODA

Pigiai ir geromis sąlygomis 
parsiduoda 2 mezgimo maši
nos (Retelinos), Rua das Bau- 
nilhas N’ 1, V. Bella, galima 
kreiptis bet kokia valandą.

— VILA ZELINOS LIETU
VIŲ KUNIGŲ telefonas 63-5975.

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ IR 
RUSIJĄ

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

Siuntinių pristatymas garai; 
tuotas.

Gavėjas nemoka nieko.
Pageidaujant — siunčiama 

oro paštu.
Kreiptis: Magdalena Vinfcš- 

naitienė - rua Barão do Pi
rai, 65, Vila Zelina.

Laiškams - caixa postai 371 
São Paulo;

SIUVĖJAS
POVILAS AM BROZEV IČIUS 
Rua Inhagapi, 9 V. Zelina 
(prasideda iš Av Zelina, 595)
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