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Siaurės Amerikos lietuviai sportininkai 
jau São Pauly. Pirmas jėgų išbandymas, 
šiandien, 31 liepos su Floresta, Ginásio 

PaCaembU. jfyetuvlal laimi!
Liepos m. 30 d. į São Pau

lo atvyko Šiaurės Amerikos 
lietuvių krepšinio rinktinė, ku 
ri jau nuo liepos mėn. 8 d. 
keliauja po Pietų Ameriką ir 
sėkmingai skina pergalę po 
pergalės Jie yra S. Paulo lie 
tuvių svečiai. Tai. retas ir 
svarbus: įvykis Lig šiol tokios 
didelės grupės svečių iš Šiau 
rėš Amerikos, išskiriant 1955 
m. Eucharistinį Kongresą, ne 
turėjome. Paskirų lietuvių iš 
Š. Amerikos jau nemaža yra 
lankęsi.

Pirmieji lietuviai lankęsi 
Brazilijoje buvo prelatas J. 
Paškauskas ir prel, M. Kru
šas lankęsi 1938 m. sausio 
mėn Per juos užsimezgė ar
timesnis kontaktas su broliais 
lietuviais šiauriniame konti
nente gyvenančiais.

Kova už Lietuvos išlaisvi- 
rilrną ir lietuvybės išlaikymą 
reikalauja visų plačiame pa
saulyje gyvenančių lietuvių 
artimo bendradarbiavimo.

Tas bendradarbiavimas bus 
tampresnis, jei vieni kitus 
arčiau pažinsime. O pažintis 
galima užmegsti per susitiki
mus, ekskursijas

Todėl ir lietuvių sportinin
kų šita kelionė po Pietų Ame 
riką nėra kokių nors nuoty
kių ieškojimas, bet giliai reikš 
mingas žygis, kurios tikslas 
yra, taip kaip Dariaus ir Gi
rėno, garsinti, kelti Lietuvos 
vardą pasaulyje ir stiprinti 
vienybę pačių lietuvių tarpe.

PAJaVULYJE
— Kuboje, kaip jau iš anks 

to buvo, numatyta Fidel Cas 
tro suvaidino iš anksto nusta 
tytą vaidinimą. Neva, padavė 
atsistatydinimą iš ministério 
pirmininko pareigų, bet iš ki 
tos, jo bendradarbiai agitavo 
piliečius, kad tie masiniai vyk 
tų sostinėn ir «reikalautų», 
kad jis pasiliktų vyriausybei 
vadovauti. Taip ir buvo. Mi 
nia susirinkusi reikalavo, ir 
FideV Castro sutiko.

Tačiau, kaip kaikurie tarp
tautinės politikos specialistai 
tvirtina kad Fidel Castro ii 
gai ne išsilaikys vyriausybė
je. Vienas dalykas yra pasa
kyti mitinge demagogines kai 
bas, o kitas pasižadėjimus iš 
pildyti

Labai skubiai pravestas že 
mės reformos įstatymas turi 
didelių t ūkumų ir jo įvykdy 
mas reikalauja daug lėšų y- 
pač naujiems žemės savinin
kams paremti.

Kubos finansai atsiremiacu 
kraus auginimu. Bet jo kai
nos tarptautinėje rinkoje yra 
kritusios. Didžiausias cukraus

Propagandos, kokią sporti
ninkai atlieka šia kelione Lie 
tu vai ir lietuviams, nė už di
džiausius pinigus nenupirksi. 
O mums šiandien kaip tik 
svarbu, kad Lietuvos vardas 
plačiai skambėtų.

Džiaugiamės ir sveikiname 
pasiektais laimėjimais spor
te. Lietuva du kartu. 1936 ir 
1938 metais buvo Europos 
krepšinio nugalėtoju. Jaunoji 
karta, gyvenanti svetimoje pa 
dangėje eina pramintais ta
kais ir siekia naujų laimėji
mu. Pasiryžimas nugali visas 
kliūtis.

Kai buvo iškelta idėja lie
tuvių krepšinio rinktinę siųs
ti Pietų Amerikon, nedaug 
kas t kėjo šiai galimybei. Pi r 
moji kliūtis buvo piniginė. Ke 
lionė surišta su nemažomis 
išlaidomis. O jaunimas-sluden 
tija. nėra milijonieriai. Ir Ame 
rikoje kova už būvį nėra taip 
lengva, kaip daugelis mato, 
kurie nėra matę Amerikos. 
Bet iniciatorių užsispyrimas 
ir kreipimasis į lietuvišką vi 
suomenę, sudarė sąlygas spor 
tininkams Pietų Ameriką ap
lankyti.

Jaunimas pilnai pateisina 
sudėtas į juos viltis. Laimėji
mą skina po laimėjimo.

Šio vizito pasekmės visurz 
bus jaučiamos.

S. Paulo lietuviai mieliems 
svečiams linki geriausios sek 
mės užsibrėžtoje misijoje.

pirkėjas lig šiol buvo Šiau
rės Amerika. Bet šiuo metu, 
kai Fidel Castro simpatizuo
ja komunistams, Amerikai nė 
ra pareigos iš Kubos cukraus 
pirkti .

Yra eilė kitų sunkiai iš
sprendžiamų problemų, kurios 
Fidel Castio pastatys į sun
kią padėtį.

— Argentinoje prezidentas 
Frondizi nusileido laivyno ir 
karo aviacijos spaudimui pa
keisti laivyno ir aviacijos mi- 
nisterius. Pakeitimai šiomis 
dienomis buvo įvykdinti. I ig 
šiol Argentinos vidaus politi
kos klausimais lemiamas žo
dis priklauso kariuomenei.

— Amerikos vice preziden
tai teb šilan ko Sovietų Rusi 
joje. Užsienio žinių agentū
ros iš Maskvos pranešė, kad 
Maskvoje parodos atidarymo 
metu Nixon su Kruščiovu pa 
sikeitė stipresniais išsireiški
mais nors vėliau Kremliaus 
diktatorius mėgino nuginčyti. 
Maskva davė Nixonui teisę 

aplankyti septynis miestus, 
daugumoje tolimame Sibire 
Įdomu, ar jam leis aplankyti 
koncentracijos stovyklas, kur 
milijonai kenčia badą nežmo 
niškas gyvenimo sąlygas.

Lenkijos vyriausybė taip 
pat pakvietė Amerikos vice
prezidentą Lenkijon.

Iš Sibiro Nixon dar Mask
von grįš su Kruščiovu kalbė
tis tais klausimais, kurių Že
nevos konferencija neįsten
gia išnarplioti.

— Ženevoje diplomatinės 
atostogos Laukiama Nixon su 
Kruščiovu pasikalbėjimo pa
sekmių. Spėjama, kad Nixon 
baigęs vizitą anapus geleži
nės uždangos užsuks Žene- 
von su Amerikos užsienio rei 
kalų ministeriu Herter pasi
kalbėti.

— Praėjusios savaitės pa
baigoje Amerikos užsienio rei 
kalų ministeris Herter lankė 
si Berlyne. Gyventojam pati
krino kad Berlyno laisvė, jei 
bus reikalo, ir ginklu bus gi
nama.

Pavergtų kraštų priminimas 
Kruščiovą nerviną...

KriiŠftiovas parodė Ameri
kos diplomatams nepasitenki 
nimo kad Amerikoje buvo 
leista minėti pavergtų kraštų 
savaitė Šis klausimas taip pat 
buvo {vairiomis progomis ke
liamas spaudoje, per radijo 
ir net diplomatų susitikimuo 
se. Kruščiovas norėtų, kad 
Amerikos piliečiai ar ten gy
veną iš pavergtų kraštų žmo
nės neturėtų teisės pavergtie 
siems laisvės reikalauti.

— Vakarų Vokietijos vyriau 
sybė pasiūlė Lenkijai nepuo 
limo sutartį pasirašyti. Lenki 
ja šio pasiūlymo negalės pri
imti, nes Maskva nesutiks.

— Rytų Vokietijos vyriau
sybė, nors komunistinė, tačiau 
su dabartinėmis Vokietijos šie 
nomis nėra patenkinta.

Ženevos konferencija 
pertraukta

Vykę pasitariinar neprive
dė prie pasekmių Ardarka 
da nors susirinks keturi už
sienio reikalų ministerial, kol 
kas nežinia.

• ' '
Lietuvis filmų artistas vis 

plačiau garsėja

(E) «Newsweek» žurnalas 
birželio 29 d davė-pasikalbė 
jimą su garsiuoju lietuviu fil
mų artistu Skinkiu ítôris vi 
same pasaulyje 'žinomai ar
tisto vardu Lawrence Harwai. 
Filmų festivalyje Cannes 1 Pran 
cūziioje) anglų filmas «Room 
at the top» — kuriame Har- 
vay vaidina vyriausią vaid
menį - gavo pirmą premiją 
Filmas bendrovei kaštavęs a-‘ 
pie 3 milijonus markių, o da
vęs iki šiol pelno jau apie 
20 milijonų. Harvay pasirašęs 
sutartį su amerikiečių ben-

Jekmadieni visi i Vila 
Zelina 14 vai.

gimnazijos aikštėn pamatyti nepaprasto 
iš Amerikos atvykusiu lietuviu krepšinio 
losimo su Vila Zelinos lietuviu rinktine.

drove pagaminti filmą iš Sibi 
ro koncentracijos stovyklų 
gyvenimo.

Reikia ruoštis «mažesniems 
karams»

(E) Kaip pranešė AP/UPI 
agentūros, J V kongreso spe 
cialios komisijos atominės e- 
nergijos reikalams patarėjas 
Thomas E. Murray, pasikalbę 
jime su televizijos bendradar 
biais reikalavo, kad Ameri
kos vyriausybė paruoštų tūks 
tančius «smu kesnių atominių 
bombų-, kurias būtų galima 
naudoti būsimame kare su So 
vietais Tasai karas «tikriau
sia {vyksiąs» ir jame būsią 
naudojami ne totaliniai, bet 
aprėžti atominiai ginklai Glo. 
balinio (pasaulinio, visuotino) 
kare hr Sovietais nebūsi#. 
Tad reikią ruoštis mažesnio 
maštabo karams.

Dar \ iena “valstybė nusivylė 
komunistais ir Maskva.

(E) Irako revoliucinės vy
riausybės vadas Kasemas il
gą laiką su Maskva ir savo 
krašto komunistais bičiulia 
vosi, leisdamas pastariesiems 
krašte laisvai veikti Bet pa
sirodė, kad vietos komunistai 
yra akli Maskvos planų vyk
dytojai ir griauna krašto san
tvarką, siekdami įvesti komu 
nistinę diktatūrą. Dabar Ira
ko vyriausybė imasi griežtes 
nių priemonių prieš komunis 
tus, ko pasėkoje atšalo ir Ira 
ko santykiai su Maskva Bag 
uade ir kitose vietose įvykę 
susirėmimai tarp komunistų 
ir policijos

Radijo «Volga» 
kiršinimo kampanija.

(E) Tuo tarpu kai Kremlius 
nenuilsta oficialiai propaga
vęs «taikingos koegzistenci
jos» su Vakarais mintis, sovie 
tinės armijos radijas «Volga» 
kasdien be paliovos kiršina 
raudonarmiečius prieš «kapi 
talistines ir imperialistines» 
Vakarų valstybes. «Amerikie 
tiškas imperializmas buvo ir 
tebėra baisiausias Sovietų Są 
jungos tautų priešas» - aidi 
«Volgos» radijo bangomis. 
Amerikos ir Anglijos kareiviai 
esą «auklėjami pasidaryti ban 
d tais». Dar pridedama: ‘Nėra 
gyvuliškesnės armijos už bri 
tų* O jau dabartinės Federa 
lines Vokietijos armija sulygi 
narna su hitlerine armija, ku 
rios žiaurumai visiems Sovie 
tų Sąjungos gyventojams dar 
esą gerai atmintini.

Komitetas laisvei ginti
(E) Berlyne sudarytas «Ko

mitetas laisvei ginti», kuriam 

priklauso ir krikšč. demokia 
tų ir socialdemokratų ir pro
fesinių sąjungų atstovai.

Lietuvių veikalai 
rusų vertimuose

(E) Kai kurios Maskvos lei 
dyklos ruošiasi Išleisti eilę 
lietuvhj autorių veikalų verti 
mų į rusu kalbą. Ju tarpe mi 
nima 25 spaudos lankų apim
ties Vienuolio kūrinių rinki
nys, Guzevičiaus, Mieželaičio, 
Tilvyčio, Venclovos, Cvirkos, 
Putino. Neries, Sluckio Avy
žiaus. Reimerio, Bieliausko 
ir kitų rašytojų kūriniai. (Ne 
seniai Tilvytis viešai skundė 
si, kad per mažai lietuvių vei 
kalų verčiama į rusų kalbą).

Lietuviai sportininkai iškil
mingai sutikti

30 d. liepos 15 vai. Congo
nhas aerodrome nusileido Va 
rig su lietuviais sportininkais 
ir kitais penkiais bendrake
leiviais. Čia jų jau laukė lie
tuviškų organizacijų atstovai, 
Lietuvos Konsulas p. Al. Po- 
lišaitis, Amerikos konsulas, 
spaudos, radijo televizijos ats 
tovai.

Tarp kitų, radijo Panameri 
cana lietuviškai įgravavo pa
sikalbėjimą.

Jau tą patį ketvirtadienio 
vakarę televizijos stotys Ca 
nal 3 ir Canal 5 jau rodė sve 
čių sutikimą O 31 d. laikraš
čiai buvo pilni aprašymų ir 
sutikimo nuotraukų.

Iš aerodromo vyko Vila Ze‘ 
linon, kur ^klebonijoje pava
kario niavę skirstėsiiį nakvy
nes pas vaišingus vilazelinie 
čius

Iš 9 žaidimų tik vienas 
pralaimėjimas

Svečiai iš šiaurės ligi šios 
dienos Pietų Amerikoje išvi 
so yra sužeidę devynis žaidi . 
mus. Iš jų pralaimėtas buvo 
tik vienas Buenos Aires mies 
te prieš Ginásio ir Esgrima 
labai mažu taškų skirtumu 
66X64.

Štai daviniai: Kolumbijoje 
buvo trys lošimai ir visi trys 
laimėti. Medelline prieš Croy 
don 70X39. Taip pat Medelli
ne prieš Universidade de An 
tiochia C6X57. Sostinėje Bo
gotá prieš rinktinę 81X68.

Argentinoje. Prieš lietuvių 
«Kovą» 99X54; prieš Athenio 
de la juventude 93X41 Tre
čias lošimas prieš Ginasio y. 
Esgrima buvo pralaimėtas 
dviejų taškų skirtumu.

(pabaiga 6 pusi.)

Lietuvos nacionalinė
M.Nkvžvydo biblioteka
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2 pusL _________ MŪSŲ UETŲVA

IŠ OKUPUOTOS LIETUVOS
- Pasisako už Rytų Aukš 

taičių Literatūrinį muziejų 
Savaitraštyje «Literatūra ir 
menas» siūloma atskirus (bet 
po vienu stogu esančius) Ba
ranausko ir Vienuolio memo-

J. Augustaitytė Vaičiūnienė

jilano T)èvy,nè
i

Tu, mano mažoji Tėvynė, 
Puiki žalios rūtos šalis.
Daug kartų tave galingieji sumynė, 
Bet tu prisikeldavai vis..

Dabar gyveni tu naktis nematytas 
Ir tamsumą gilią brendi. .
Tau kelias Europon kalnais užpustytas — 
Ir jo tamsoje nerandi

Aplinkui putoja besielė
Pilkų vandenų platuma,
Kuri vis naujus vynuogynus užlieja 
Įsisiūbavusia šalta banga.

Nei švyturio niekur, nei uosto: 
Laivai neatplauks iš svetur...
Nieks ašarų tau nenušluosto — 
Širdies, rodos, žmonės netúr.

II
Mes regime, kaip Jinai puola
Takais neprastais vedama,
Kaip šiurpsta Jos rytas, sukilęs į uolą, 
Kaip muša kasdien Jai lemties valanda.

Mes jaučiame nuolat vaitojimą gūdų..
Ir nieko negalim padėt.
Mes girdim kaip kūnai po žemių sujudo - 
Jų šauksmas teisybės aiškiausiai girdi t.

O kam iš gelmių tie sukils milijonai, 
Kurie be grabų suguldyti slapta, 
Kurie krauju žemę nudažė raudonai, 
Lyg būtų jinai nuplakta,

Už sesę, už brolį, už sūnų...
Už rūtą ir žiedą lelijos baltos ..
Už tą ramunėlę, prie kelio kur tūno...
Už saują mūs žemės šventos!...

III
Štai Vytis putotas išplaukia
Viršum Gedimino pilies
Girdėt geležinis ten vilkas jau kaukia 
Iš juodo chaoso nakties.

Štai vieškeliais raiteliai dunda 
Mėnulio šaltoje šviesoj..
Jie neša krauju parašytąjį skundą 
Berželio tošelėj sausoj...

MŪSŲ PROTĖVIAI TUREJE 
AUKŠTĄ KULTŪRĄ, TElGiA

ITALAS PROFESORIUS
Savo veikale «Lietuvių Liau 

dies Menas», kuris buvo išleis 
tas 1925 metais Milane, prof 
G'useppe Salvatore patiekia 
įdomių davinių ir apie seno
vės lietuvių kultūrą Pasak 
jo. archeologai ir mokslinin
kai yra nustatę jog lietuviai 
jau prieš Kristaus laikus bu
vo pasiekę palyginamai auká 
tos civilizacijos. Vokietis ar
cheologas Tischler, kuris iš
tyrė surastus senovės prūsų 
kapuose bronzinius ir kito
kius dalykus, tikrina, jog tai 
buvusi puiki ir artistiška ga
myba

Pri?cūzas mokslininkas A 
Lissauer pareiškęs, jog jau 
pirmame ir antrame šimtme
tyje prieš Kristų, lietuviai var 
tojo peilius žirkles, geleži
nes dalges, diržus auskarus, 
bronzinius ir sidabrinius in
dus. stiklą, įvairios rūšies pa 
puošalūs ir pan

Šis aukštas civilizacijos 
laipsnis, kurį pasiekė lietu
viai tuo laiku, kai visi jų ap 
linkiniai kaimynai gyveno be 
veik primityvinėse sąlygose, 
padarė lietuvių kraštą meno 
ir kultūros centru.

Vienas graikų keliautojas 
Pytheas 310 metuose prieš 
Kristų sako, jog lietuvių 
giminės jau turėjo sodybas 
buvo išvystę žemės ūkį su 
klojimais ir aruodais, kur su
pildavo iškultus grūdus.

Tokius tai davinius apie se 
novės lietuvius patiekė minė
tas italų profesorius Giusep
pe Salvatori.

Sand. 

Štai... laiko snapelyj alyvos šakelę .. 
Balandis... nutūpęs ant vyšnios baltos... 
Ir neš tuojau vėliavą žalią 
Pavasaris naujas laukais Lietuvos...

Tu, mano puikioji Tėvynė, 
Tu Nemuno seno šalis. .
Kvėpuoja dar Aisčių garbingą krūtinė... 
Tau akys po verksmo nušvis.

ratinius muziejus Anykščiuo
se sujungti ir praplėsti į res
publikinės reikšmės Rytų 
Aukštaičių Literatūrinį mu
ziejų.

— Tiltas tarp Tilžės ir Pa
nemunės vis dar laikinas, me 
dinis, ne kartą remontuotas. 
Geležinis tiltas (karalienės Lui 
zės vardu) karo metusug iau 
tas ir vis dar ųeatstatytas.

— Mitingai niekad nesibai
gia Lietuvos įmonių darbk-in 
kai tiesiog varginami nesibai 
giančiais mitingais Tai »už 
taiką», tai už kompartijos cen 
tro komiteto nutarimus tai už 
kitką — tuoj darbininkai po 
darbo varinėjami į mitingus, 
kuriuose niekad nieko naujo 
nebūna, kartojamos vis tos 
senes frazės -• išpildyti ir 
viršyti planus Kalbėtojai pa 
skaito partijos instruktorių pa 
ruoštus tekstus, kad tokios ir 
tokios įmonės darbininkai sep 
tynmečio planą pasižada įvyk
dyti per šešis ar net peni s 
metu*. Nori ar nenori, tiki ai 
netiki tų planų įvykdymu — 
darbininkai yra priversti pa
kelti rankas ir balsuoti už 
juos

— Antroji elektrinė ant Ne 
muno numatyta per dviejus 
metus pastatyti prie Jurbar
ko Elektrinę suprojektavo 
«Hidroenergoprojekto» institu 
tas. Dabar pasiūlymas patiek 
tas vyriausybei svarstyti Jur 
barko elektrinė būsianti galin 
gesnė už dabar statomą Kau
no elektrine HES. Pastačius 
naująją elektrinę, per Nemu
ną eis tiltas, o laivai pro Jur 
barką turės būti nuleidžiami 
šliužais.

— ietuvių visuomeninės 
kultūros draugija Lenkijoje» 
Lkp centro komitetui atsiun 
tusi padėką už gautą magne
tofoną ir lietuvių liaudies me 
lodijas įgrotas Vilniaus radijo.

1969 m rugpjūčio 2d.
— Iš Argentinos į Lietuvą 

grįžo maža grupė buvusių e- 
migrantų: Juozas Kaikaris su 
šeima Stasė Kairienė Skruz 
delytė su šeima, Mykolo Be 
riozovo šeima ir buvęs «pro
gresyvaus» (skaityk: komunis 
tinio laikraščio «Tėvynė» re 
daktorius Juozas Guobys.

— Kontrolierių grupės, ku 
rias lydi sovietinės spaudos 
korespondentai, važinėja po 
kolchozus ir tikrina, kaip pil 
domi kukurūzų auginimo 
planai

— Joninių šventė Rambyne 
šiemet vėl buvusi švenčiama 
plačiu mastu: su žyniais ir 
vaidilutėmis prie’uždegto au
kuro ir kitais parengimais 
Neapsiėjo ir be politinės kai 
bos, kurią pasakė ministerių 
tarybos p ko pavaduotojas K. 
Preikšas, nuo senovės tradici 
jų vertinimo nejučiomis nu
krypęs į pieno ir mėsos garny 
bos planų procentus. Kauno 
Dainų slėnyje Joninių paren
gime dalyvavę 10.000 kaunie 
čių. Pasirodęs ir kunigaikštis 
Kūnas, legendarinis Kauno 
miesto įkūrėjas.

— Ir pienininkus įjungia į 
sovietinę «taikos» kampaniją. 
Komunistų vadovybės patvar 
kymu Lietuvos piendninkų pro 
fesinė sąjunga nusiuntė laiš
ką Danijos pieninkystės spe
cialistų profesinei sąjungai, 
siūlant Baltijos jūrą padaryti 
«taikos jūrą». Kitos profesi
nės sąjungos kreipėsi pana
šiais laiškais į atitinkamas 
Švedijos profesines sąjungas. 
Norima Skandinavijos visuo
menei sudaryti įspūdį, lyg vi 
si Lietuvos sluoksniai remia 
sovietinius «Baltijos taikos 
jūros» planus.

— Pradeda plaukioti keltas 
«Neringa». Tryiiką mėnesių 
Kaune statytas marių keltas 
«Neringa» baigtas įrengti ir 
birželio mėnesio pabaigoje 
pervestas j Klaipėdą. Keltas 
32 m. ilgio, beveik 12 metrų 
pločio Iškart galįs perkelti 
125 asmenis ir 8 sunkvežimius.

- Benzino ir tepalų korte
lės Lietuvoje. Privatiems au- 
tosavininkams įvesta nauja 
tvarka benzinui ir tepalui pirk 
ti Atitinkamose įstaigose iš 
perkami tam tikri talionėliai, 
kurių šaknelės lieka pas au
to savininką tikslu kontruliuo 
ti iš kur ir kiek benzino bei 
tepalų savininkas pirko Esą 
nauja tvarka įvesta kovai su 
benzino ir tepalų «grobstymu».

Socializacija Naujoje Santvarkoje
Dabar kapitalistinėje san

tvarkoje kapitalas išnaudoja 
darbą Todėl kai kurios sočia 
linės srovės ir partijos reika 
laują visiški panaikinti pri
vačia kapitalistinę nuosavy
bę. Visas gamybos priemones 
ir privačias įmones reikia so- 
cializuoti, nacionalizuoti, tai 
yra perversti į nacijos, tau
tos bendruomenės nuosavybę. 
Valdžia, perėmusi privačias 
įmones save žinion adminis
truotų jas visų dirbančiųjų ir 
bendruomenės naudai. Tad 
kaip būtų naudojama sociali
zacija naujojoje krikščioniš
kai socialinėje santvarkoje?

Pelnas kliudo

Žemės, jos turtų ir gerybių 
paskirtis yra tarnauti visų 
žmonių išlaikymui ir pilnam 
jų išsivystymui laisvėje To 
dėlkaip tvirtina Pijus XII 
1944 m. rugsėjo 1 d. radijo 
konferencijoje — kai nuosa 
vybės padalinimas tampa ši

am tikslui kliūtimi, kuri ta
čiau ne visada kyla dėl pri
vačios nuosavybės didumo; 
Valstybė gali gali įsikišti dėl 
bendrojo labo, tvarkydama 
jos naudojimą; nesant kitos 
tinkamos f jrmos, gali net de
klaruoti jos nusavinimą, duo
dama deramą indėnizaciją ar 
ba susidariusių nuostolių at
lyginimą.

Ištiktųjų kapitalistinė nuosa 
vybė dažnai kliudo tinkamam 
visų krašto žmonių aprūpini
mui. Tai ypatingai atsitinka, 
kai ji paima energijos ir ža
liavų gaminimą, bankus aršu 
sisiekimą į visišką savo kon 
trolę. Teikdama sakysime, e- 
lektros’ energijos srovę aukš
tomis kainomis, apsunkina 
žmonių, šeimų ir įmonių są
matas bei konkurenciją su ki 
tomis šalimis Ji nenori atida 
ryti susisiekimo linijų, kurios 
mažai ar visiškai nepelnin
gos. arba blogai jas aptar
nauja

Tokios įmonės soc alizuo- 

tos gali gerai jas vistiek ap
tarnauti, padengdamos iš jų 
turimus nuostolius kitur gau 
tu pelnu. Iš viso jų tikslas nė 
ra pelnas, bet su gaunamo
mis, būtinomis įplaukomis ge
riau aprūpinti bei aptarnauti 
visų sluogsnių žmones.

Kapitalistinės nuosavybės 
didesnio pelno siekimas ne 
kartą skatina jos savininkus 
sumažinti ar visai uždaryti sa 
vo įmones. Tuo tarpu jų ga
miniai kraštui yra labai r ei 
kalingi Darbininkai gi lieka 
be darbo ir pragyvenimo šal 
tinio Gal kita, jų naujai ati
daryta įmonė stipriai ir nesą 
žiningai konkuruos kitas šios 
rūšies įmones bei privers jas 
bankrutuoti. Jų užsidarymas 
yra tautos ištėklių išmėtymas. 
Paskui ana vėl pakels kainas 
ar pablogins prekes.

Alksta prie krūvų...
Dabar vykdomas vi, plates 

nis mašinų įvedimas dirbtuvė 
s.e ir fabrikuose arba įmonių 
mechanizacija palieka didelį 
skaičių darbininkų bedarbiais 
Mašinos, vietoje palengvinti 

žmonių gyvenimą ir darbą, i 
ma apsunkinti, darbininkams 
pragyvenimą. Ir prieinama 
prie to, kad tų kiek apsčiai 
prigamintų gėrybių plačios 
žmonių masės negali naudoti. 
Mat. neturi pinigų. Šalia tur 
tų ir gerybių krūvų žmonės 
alksta. Deginami kviečiai, ka 
vos pupelės, kertami alyvme 
medžiai. Tuo tarpu kiti mirš
ta iš bado!

Socializuotos įmonės, pa 
teikdamos visur ar pigiau sa 
vo gaminius, duodamos kre 
dito bei darbo ne tik pelnin
gose srityse, didžia dalimi pa 
šalintų šias kapitalistinio rėži 
mo nuosavybės negeroves iš 
vengdami bedarbės ir turėda 
mi gerų įplaukų, gausūs že 
mieji sluogsnįai pirktų nepa
lyginamai daugiau įvairių ga 
minių Taip įmonės gautų daug 
užsakymų ir duotų daugiau 
darbo žmonėms.

Be to, kai kurių gaminių 
produkęija — kaip žibalo, al
koholio, tabako - gali sutelk 
ti labai didelę ūkinę galią į 
privačias rankas ir eiti prieš 
tautos labą bei sveikatingu 

mą. Dėl to Pijus XI encikli
koje «Quadragésimo Anno» 
sako:

Kai kurios gėrybės turi bū 
ti rezervuojamos Valstybei. 
Mat, jos teikia tokią didelę 
ūkinę galią, kad negalima 
jas leisti turėti privatiems be 
žalos Valstybei.

Nemažesni pavojai

Tačiau socializuota, kaip ir\ 
kiekviena kolektyvinė arvals 
tybinė nuosavybė neša su sa 
vim daug ūkinių ir dvasinių 
pavojų. Paminėsime jų keletą.

Pirmiausia, pervedimas ge 
rai veikiančių privačių garny 
bos įmonių į socialinę nuosa 
vybę dažnai neigiamai atsilie 
pia į produkciją. Prarandama 
visa eilė dėl pelno ir asme
niškų interesų gerai dirban
čių specialistų ir visa širdi
mi joms atsidavusių vadovų. 
Yra nuolatinis pavojus, kad 
nukentės įmonių stovis ir pa
žanga gaminių kiekybė ir ko 
kybė ar patarnavimų geru
mas. O kainas plėš net aukš
tesnes.
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IR SULAUKĖ SENESNIO AM
ŽIAUS NEPRIVALOM 

TINGINIAUTI
Daug senumo reiškinių pas 

vyresnio amžiaus žmones iš
nyktų, jei tie asmenys jaustų, 
jog yra reikalingi gyvenimui 
ir aplinkai ir žinotų, kad jų 
darbas neša visuomenei nau
dą —• teigia geriatrijos moks 
lo specialistas Dr. Benjamin 
Berkowitz.

t Geriatrija, t y. mokslas apie 
. Senatvės ligas, anksčiau spė 
■ Įlojo, jog svarbiausioji senat 
vės priežastis yra arterioskle 

į rožė, t y. kraujagyslių sukal- 
į kėjimas.
į «Tikrumoje» — sako Dr. B. 

— «arteriosklerozė būna kai 
ta tik dėl nedaugelio regimos 
senatvės reiškinių Labiau, ne 
gu kraujagyslių sukalkėjimas, 
žmogų sendina jausmas, kad 
jau pasidarė niekam nereika 
lingas, savo amžių lyg ir at 
gyvenęs, kad niekam nebe- 
įdpmųs jų sugebėjimai bei pa 
tyrimai.
U Taigi ir nuo tokio jausmo 
staiga atsiranda visokie sune 
galavimai. kurie verčia vakar 
dar berods, visiškai sveikus 
žmones lankytis pas gydyto
jus ir dažnai be laiko atsiskir 
ti su gyvenimu. Kodėl taip at 
sitinka? Dėl to. kad tie žmo
nės prarado tikslą ir norą 
gyventi».

Dr. B. Berkowitz, naujai iš 
rinktas geriatrijos draugijos 
pirmininku, pataria 30 čiai mi 
lionų Amerikos gyventojų, ku 
rie jau yra peržengę 65 metų 
amžiaus ribą, «būti veikliems, 
ką nors planuoti, ką nors da 
ryti ir jaustis, jog jie yra vi
suomenei bei gyvenimui labai 
reikalingi».

Sand.

APIE KRAUJO SUDĖTĮ IR 
JO «SPAUDIMĄ»

Trys nuošimčiai kraujo rau 
donųjų rutuliukų kasdien mirš 
ta ir turi būti pakeikti nau
jaisiais. Pasėkoje to, organiz 
mas pagimdo kas sekundę 
pustrečio miliono naujų rau 
donųjų kraujo rutuliukų. Nuo 
žmogaus gimimo iki jo mir
ties kas minutę kraujuje atsi 
randa apie 150 milionų tų rau 
donųjų rutuliukų. Tuo būdu, 
kas mėnesį kraujas visiškai 
atsinaujina.

Žmogaus organizmas visą 
laiką privalo turėti gryną ir 
nesuterštą kraują, kuris mai 
tina ne vien širdį, bet ir kiek

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 kainomis.

Kadangi dar yra daug tokių lietuvių, kurie nori užsisakyti mūsiškį «Specialų 
standartinį siuntinį», kurį sudaro 23 jardai medžiagos, Lietuvių Prekybos Bendrovė nūs 
prendė skirti tam reikalui 23.CC0 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 siuntinį» gali užsisakyti kiekvienas, vis tiek, ar 
jis yra mūsų klijentas, ar kitos firmos

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

Norėdami duoti progos pasinaudoti tuo siuntiniu ir tiems, kurie tuojau pat ne
gali užsisakyti, gavę bent $1.03 užstato, galėsime 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 minamąsias «SINGER» 
SIUVAMĄSIAS MAŠINAS, kurių muitas yra čia apmokamas.

Mums dar vis būtų pageidaujami atstovai J.A.V. ir Kanadoje. Prašom rašyti:
L’THOANIAN TRADING COMPANY

1A, Hunt Street. London, W. 11
Great Britain

vieną kūno ląstelę.
Kraujas yra tirštesnis skys 

tis, susideoqs iš raudonųjų bei 
baltųjų rutuliukų ir plazmos 
Kraujas atnaujinamas ir ganu 
namas dėka žmogaus suvarto 
jamam maistui, o jame be 
dviejų rūšių kraujo rutuliukų 
bei plazmos, dar yra bent de 
šimt elementų, kurie prinde 
da prie kraujo sukrekėjimo 
ir dar bent dvidešimt kitokių 
sudėtinių dalių, turinčių savy 
je kiek cukraus, riebalų ir 
mineralų

Baltieji kraujo rutuliukai 
naikina į kraują patekusias 
bakterijas ir virusus.

Kraujo cirkuliacija, tai ką 

mes vadiname kraujo spaudi 
mu būna nevisai pastovi: j ją 
paveikta temperatūra kūuo 
nuovargis, susijaudinimas ir 
pan

Vieni žmonės nuo prigim
ties turi žemą kraujo spaudi
mą, kiti kenčia nuo aukštes
nio. Tai priklauso, kiek sti
prūs ar silpni būna nervai, 
kontroliuja kraujo cirkuliam 
jąKenčiantiems nuo aukšto 
kraujo spaudimo reikia pri
minti, kad nuovargis ar net 
ir laikinas pavargimas daria 
biau tą spaudimą padidina. 
Aukštas spaudimas gali būti 
pavojingas ir vidutinio am

žiaus žmonėms, nekalbant a 
pie senesnius, jei organizmas 
pervargsta

Kai kraujo spaudimas būna 
nepastovus, pavojaus gyvybei 
paprastai neneša, ypač kai 
toks spaudimo skirtumas yra 
nežymus Tačiau pastovai au 
kštas kraujo spaud mas gali 
būti pavojingas. Tokiais atvė 
jais patartinas lengvesnis gy 
venimo tempas Sand

KAIKURIE ŽMONĖS YRA 
ALERGIŠKI TAM TIKROM 

MAISTO RŪŠIM
Neretai atsitinka kad kai 

kurie žmonės po valgio jau

čia galvos svaigimą, dusulio 
priepuolius, drebulį ar šalčio 
jutimą galvoje. Tie asmenys 
yra ypatingai jautrūs arba a; 
lergiški tam tikroms maisto 
rūšims.

Anksčiau buvo manyta, kad 
panašių reiškinių priežastis 
yra kepenų veikimo sušluba- 
vimas. Bet šiuo metu jau yra 
žinoma, kad panašius simpto 
mus sukelia kaikurie valgiai. 
Mat, netinkamas organizmui 
maistas gali iššaukti gleivi
nių audinių nosyje ir gerklė 
je uždegimą arba sukelti už
degimo procesą kvėpavimo 
takuose, suerzinti skilvio sie
neles ir net paveikti odos vir 
šutinį sluogsnį. Dar daugiau: 
organizmo nepakeliamas mais 
tas gali taip pat iššaukti vidų 
rinės ausies uždegimą bei už 
degimą kanalų, kurie veda į 
smegenis, nuo ko ir atsiran 
da galvos svaigulys. Panašius 
reiškinius, tarp kitko, gali su 
kelti ir esančios gyvenamoje 
patalpoje dulkės, kurios irgi 
prisideda, kad pabrim sta vi
duriniai ausies audiniai.

Gydytojų tyrinėjimai patvir
tino, kad galvos svaigimas 
nuo alergijos maistui pasitai
ko dažniau, negu buvo įsivaiz 
duojama Ypač nuo šio reiš
kinio kenčia žmonės, linkę 
astmos priepuoliui, šienligei, 
egzemai ir tp.

Galvos svaigimai, iššaukti 
iššaukti organizmo reakcijos 
į kaikurias maisto rūšis, pra
nyksta, kai paliaunam jas vai 
gyti

Reikia dar priminti, kad 
tam tikriems valgiams aler- 
giškumas sukelia ūžimą ausy 
se ir net laikiną apkurtimą. 
Bet klausa sugrįžta, kai tie 
priepoliai praeina arba kai 
nuo netinkamų valgių sušilai 
kome.

Tačiau apkurtimas. galvos 
skausmai, ausyse ūžimas gal 
vos svaigimas gali atsirasti 
ir dėl apsinuodijimo ar dėl 
vidurinėje ausyje augulių. Bet 
jei tyrimai parodo, kad ausys 
yra sveikos, tuomet reikia iš 
tirti alergiškumą valgiams.

Galvos svaigulį taip pat su
kelia susiverž’irfs, aukštas 
kraujo spaudimas tuščias skil 
vis ir neveikiančios žarnos, 
lygiai smegenų ir širdies li
gos Tinkamas gydymas, sa
vaime suprantama, bus sėk
mingas, kai taps susekta ti
kroji susirgimo priežastis.

Sand.

Mat. nedalyvaudamos kon
kurencijoje ar užimdamos mc 
bopolinę padėtį, socializuotos 
įmonės yra nuolatiniame pa
vojuje nepadaryti visų gali 
mų pastangų išvengti savo ga 
minių ar patarnavimų bran
gumui.

Netekusi ūkinio pagrindo - 
privačios nuosavybės savo su 
manymams ir atsakingumo ri
zikai, privati iniciatyva yra 
užslopinama O ji yra tokia 
prisitaikanti, išradinga, vei
kli...

Taip sumažinamos galimy
bės laisvai žmogaus asmeny
bei reikštis. Dar daugiau, su 
sidaro tikras pavojus naujai 
žmonių vergovei, jei 
visos ar bent didžiausia ga 
mybos priemonių dalis yra 
valdžios rankose. Kaip lai 
mės darbininkai skundą prieš 
socializuotos ir kolektyvinės 
įmonės pareigūnus. Valstybės 
pastatytus siekiančius išspaus 
ti iš jų viską jei tai Valsty
bei naudinga!? Kas ir kaip pa 
sipriešins moterų išnaudoji
mams, kyšiams ir vagystėms 
įmonėse? Kur dings tada iš
stojęs ar atleistas darbinin
kas. turėjęs pilietinės drąsos 
ar nenorėjęs parduoti savo 
doros? ‘ '

Streikai, jei jie ir būtų ofi 

cialiai leisti, kolektyvinės nuo 
savybės totalitarinėje valsty
bėje neturės jokiu galimybių 
pasiekti savo tikslų Tai aiš
kiai! rodo fašistinių ir komu 
nistinių kraštų gyvenimas. To 
dėl Pijus XII savo 1942 m. Ka 
lediniame Radijo sveikinime 
labai įspėja saugotis sociali- 
zacijos grasių pavojų:

— Jei norima prisidėti prie 
bendruomenę nuraminančio 
sutaikinimo, reiktų neprileis
ti. kad darbininkas, kuris kar 
tu vra ir šeimos tėvas, taptų 
pasmerktas priklausomumui 
ir ūkinei vergovei, nesuderi
namai su asmens teisėmis. Ir 
dalyko esmės visai nekeičia, 
ar ta vergovė kyla iš priva
taus kapitalo ar Valstybės ga 
lybės Dėl spaudimo tokios 
Valstybės kuri visiškai užval 
do visą viešąjį ir privatu gy 
vedimą net iki įsitikinimų, są 
žinės ir minčių, laisvės trū 
kūmas gali turėti dargi net 
skaudesnių pasėkų, kaip tai 
patirtis paliudija.

Jeigu po 4o metų kolekty
vinė komunistų Valstybė ir pa 
siektų gero žmonių aprūpini 
mo —- kuo daugelis abejoja 
— bet asmuo liktų vergas, ką 
padės tai? Mat «žmogus ne 
viena duona yra gyvas.»

Apdairumas įgyvendinant

Dėl visų šitų priežasčių so 
cializacijos naudojimas Nau
jojoje Santvarkoje būtų tik 
ribotas. Tai gerai išdėstė Pi 
jaus XII 1945 m. kovo 11 die
nos Italų Darbininkų Katalikų 
Akcijai pareiškimas:

— Ji naudotina tik tais at
vejais, kur jos būtinai šaukia 
si bendrasis labas, būtent, kai 
ji atrodo vienintelė pajėgi 
priemonė pataisyti piktnaudo 
jimui ar išvengti išmėtymui 
krašto gamybinių jėgų arba 
garantavimui šių jėgų orga 
niškos santvarkos bei jų įri- 
kiavimo į tautos ūkinius in
teresus

Taigi katalikai sociologai 
prip žįsta tik dalinę pri 
vačio s nuosavybės sociali 
zaciją. Daugelis privačios nuo 
savybės negerovių gali būti 
pataisytos ar išvengtos mūsų 
aprašytomis žemės ir įmonių 
reformomis dideliu trustu ir 
monopolių likvidavimu, la-is 
vos konkurencijos įgalinmu 
ir planinga, ūkine politika Už 
tenka, pavz atleisti Valsty
bei muitų varžtus ir taip {ga 
linti užsienio konkurenciją, 
kad vaistu, tiksliųjų instru 
raentų ar kitu prekių kainos 
būtų neper aukštos.

Taip pat turi būti gerai pa
grįsta viltis kad įmonę sočia 
lizavus, ji geriau tarnaus vi 
suomenės labai Daug kur, 
pavz . miestų valdybų perim
tos susiekimų omnibusais ir 
tramvajais įmonės aptarnauja 
daug blogiau žmones ir parei 
kalauja milijonines sumas pa 
šalpų iš viešųjų kasų. Anglai, 
suvaistybinius Darbiečiu Par 
tijãi anglies ir geležies rūdos 
kasyklas, turėjo anglių impor 
tuotis iš Belgijos ir Prancūzi 
jos. Sėkmingai socializai ijai 
būtinai r-ikia turėti gerai pa 
ruoštų prityrusių specialistų 
ir sąžinii gij vadovų

Todėl ir būtinuose bei gali 
muose sektoriuoše socializa- 
cija privalo būti palaipsniui 
įvedama ir lanksti Praėjus 
nederliaus, stokos, revoliuci
jos. ūkinės krizės ar karo me 
tui. gali daugel įmonių vėl 
būti sugrąžintos į privatinę 
nuosavybę ūkinio našumo ir 
visuomenės labo vardan.

Be to, paprastai daug ge
riau veikia tos socializuotos 
įmonės, kurios yra ne Valsty 
bės, bet miesto, apskrities ar 
provincijos valdžios rankose. 
Jos galėtu būti ir profesinių 
atstovybių ar korporacijų ži
nioje. Taip pat gerai veikia, 
kai valdžia pasilaiko sau įmo 

nes nuosavybę ir kontrolę, o 
visą administraciją paveda 
privačiai bendrovei. Gerai 
daug kur dirba iš privataus 
ir viešojo kapitalo sudarytos 
įmonės, kuriose valdžia turi 
akcijų daugumą, todėl Ir le
miamą žodį. Tačiau privati 
iniciatyva, stipri laisva vado 
vybė ir viešosios nuomonės 
kontrolė yra jose galima

Apdairiai vedama socializa 
cija gali daug gero padaryti. 
Tačiau kolektyvinės nuosavy 
bės įvedimas nėra išsigelbėji 
mas Tokiose moderniose vals 
tybėse, kaip Prancūzija. An
glija ar Vakarų Vokietija, ne 
tol pusės viso krašto įplaukų 
yra viešojoje nuosavybėje. 
Rusijoje gi didžiausia dalis 
nekilnojamosios ir beveik vi 
sa produktyvi nuosavybė yra 
kolektyvinė. O vistiek kiek 
ten skurdo ir negerovių!? Išsi 
gelbėjimas yra tik visuotinia 
me smulkios bei vidutinės 
nuosavybės išplėtime ir kiek 
vienos nuosavybės savo sočia 
ünés pareigos išpildyme: «My 
lesi savo artimą, kaip pats 
save!»

P Daugintis S.J.
Z

-- . 0Q0---------
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ŠI SEKMADIENI VISI LIETUVIAI VYKSTAME I JAUNIMO ŠVENTE,
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BRIEDŽIŲ ŠEIMA IŠ «NULINKUSIŲ VARPŲ»

Paskutinis Pranešimas Jaunimo Šventes Reikalu

Šventė prasideda 9 vai Šv? 
Mišiomis ir bendra jaunimo 
Komunija Jaunimas prašo
mas prieš pamaldas rinktis šv. 
Juozapo mokykloje ir ten or 
ganizuotai bus einama į Baž 
nyčią. Pamaldų metu bus gie 
damos liebuviškos giesmės, 
mintinai nemokantieji žodžių 
prašomi pasirūpinti tekstu

Po Mišių gimnazijos salėje 
bendri pusryčiai — Agapė.

Visas Jaunimas kviečiamas 
pusryčiuose dalyvauti, joki pa 
kvietimai nereikalingi Pus
ryčių metu jaunimo atstovai 
tars sveikinimo žodžius ir bus 
atskirų vilų meninis pasircdy 
mas Pusryčiuose dalyvaus 
svečiai iš Amerikos

14 vai aikštėje prie salės 
krepšinio rungtynės, žais iš 
Amerikos atvykę lietuviai krep 
Šininkąi su São Paulio lietu
vių rinktine.

Po ’ ungtynių (15 vai 30 min.) 
Meninė programa salėje. Bus 
suvaidinta dviejų veiksmų mi 
tologinė pasaka «Jūros Du
kra* Vaidinime dalyvaus Atei 
tininkų ir K. Bendruomenės 
«horai. Tautų Parko, Bom Re 
tiro. Vila Anastazijos, Moks
leivių Ateitininku ir Jaunųjų 
ateitininkų tautinių šokių gru 
pės.

Jaunimui įėjimai į popieti
nę programą bus išdalinti Aga 

pės metu, vyremieji prašomi 
pakvietimais pasirūpinti iš 
anksto, prie įėjimo paksiet - 
mai ne ms platinami.

Po meninės programos bus 
p>'innksminii&as, veiks bufe
tas. staliukai staliukus bus ga 
Įima užsisakyti vietoje.

Visi lietuviai seni ir jauni 
kviečiami šventėje dai\\auti

Jaunimo Šventei Rengti 
Komitetas

TAUTŲ PARKO JAUNIMAS

— Dar beveik visi pakvie
timų platinimo lapai yra pas 
plaiintintojus iš grįžusiųjų 
matyti, kad visuomenė jauni
mo darbus nuoširdžiai remia 
Jaunimo šventei aukojo p o 
Jermalavičiai 5(10 cr, p.p. Au 
senka! (advokatas) 50G cr., Br. 
Baužiai 5 0 cr

- P. JULIUS GUIGA jau 
baigia parengti visai naują 
tautinių šokių repetuarą Jau
nimo šventei.

— Eduardas NORKUS ir An 
tanas TYLA rūpinasi scenos 
apšvietimu «Jūros Dukros» 
pastatyme.

- Ponia SKURKEVIÕIENÊ 
gamina lietuvišką girą Jauni
mo Šventės svečiams

— Pauliukas Verbickas ir 
Osvaldas Švitra keletą ištiš 1 
dienų < irbo talkindami pareng 
ti sceną ir sutvarkyti salę 
Jaunimo Šventei.

TĖVŲ S.U;IRINKlM\S

-------------GRĖBĖJAI ----------------

Antra-is Ateitininkų tėvų su 
sirinkimas įvyko praėjusį penk 
tądien . Susirinkimas buvo žy 
miai gausesnis už pirmąjį Vi 
si tėvai pasižadėjo prisidėti 
prie agapės organizavimo, 
tiek maisto produktais, tiek 
darbu Tėvai kurie posėdyje 
nedalyvavo taip pat prašom^ 
prisidėti prie pusryčių orga
nizavimo sekmadienio rytą 
pasiunčiant į salę saldumynus 
ir sumuštinius Visi ateitinin 
ku tėvai prašomi pusryčiuose 
dalyvauti.

LIETUVIŠKAS ALBUMAS
Jaunimo Šventei Rengti Ko 

mitetas išleidžia dvyliki s pus

Jonas Aistis

DCAtieyjTĖ
(Jaunimo Šventės Dalyviams, red)

O TFIGU kartais po daugio metų,
Vėl susieisim, mieli draugai,
Tai mūsų gretos jau bus praretę,
Ir pasikeitę mūs veidai, r
Tik širdis viena, ilgesio pilna, 
Skausmo kupina pasiliks jauna.

Ir mes kalbėsim, lyg tik prieš dieną 
Likimas būt išskyręs mus, 
Draugus minėsim visus, kaip vieną, 
Ir pilnus sąmojaus, linksmus, — 
Nes širdis viena, ilgesio pilna, 
Skausmo kupina pasiliks jauna.

Te metai žeidžia, te metai gydo, 
Te vienas mirksnis žudo mus —
Tad nenuplėškim rytojui šydo, į
Jis tik netikras įdomus, — 1
Vis širdis viena, ilgesio pilna, T
Skausmo kupina pasiliks jauna.

• • i

Atėjom siekt, klajoti, klysti —
Išėjus grįžti arba ne, Ų
Težydi žemėj šventa draugystė, 
Tegu tyčiojas nežinia, —
Vis širdis viena, ilgesio pilna.
Skausmo kupina pasiliks jauna.

Tad jeigu kartais, po daugio metų,
Vėl susieisim, mieli draugai,
Ir mūsų gret08_ jau bus praretę,
Ir pasikeitę mūs veidai,
Tik širdis viena, ilgesio pilna, 
Skausmo kupina pasiliks jauna.

lapių albumą su vaizdais iš 
praėjusių jaunimo švenčių. 
Albumas bus platinamas po
pietinės programos metu.

Pirmoji Tokia Proga São Paulyje. Dalyvaukime is Amerikos Atvykusiu Lietuviu Krepšininku 
Susitikime su Vietine Rinktine Rugpjūčio. 2 Diena 14 vai Vila Zelinoje,
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; Skaitykite «Músu Lietuva»
TAUTIEČIAI!

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

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

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

GEROS ŽINIOS
■i .-.'i,e; < ò - :

JAU GALITE PADĖTI SAVO ARTIMIESIEMS 
LIETUVOJE IR SIBIRE

* Skubiai išsiunčiame aprangą, maistą, medžiagas, me 
gžtimus, 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 pakvitavima
* 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. Penha 
Al. Boguslauskas, R Uranium, 240 - Brooklyn Paulista 
Rašykite: Caixa postal 403 — São Paulo.

SIUNTINIAI į LIETUVĄ
’ -.Sv-

«TĖVYNES GARSAI»
LIETUVIŠKOS MUZIKOS VALANDA

RADIO®COMETA — Z.Y.R. 217, Vidutinėmis bangomis i
1.130 kels. Mikrobangomis (frequência modulada) lu71 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. Į
Adresas: Caixa Postai 403, S. Paulo, BRAZIL.

■ maumu mmm
I Casa ^pnndgs Čia. g 
m ■ : f â
UI Dabar parduodame: Siuvamas «Singer» mašinas, ||

paskutinio modelio televizijos aparatus «Invictus», 
geriausios rūšies (Alta fidelidade) radijo aparatus. M
Gazo pečius, geriausios rūšies už pinigus ir ilgam 

W išsimokėjimui, geležies reikmenų, dažus - elektri- Ü 
H nius įtaisymus ir įvairių daiktų dovanoms ir t t. || 

gg PRAÇA SAO JOSÉ DOS CAM PCS, 1 - V. ZELINA į 
” SÃO PAULO — Telefone 63 5915 įį

Ponto Final do Ônibus V. Zelina n 93 jg| 
w Pastaba: Taisome radijo aparatus,

Darbas garantuotas.

Mill mnimm «s i w wr b i U
ESCRITÓRIO CONTÁBIL «V. ZELINA» 

IRMÃOS BAUŽYS
Reftatraée ne C. o « • 5C<

Pça. S. José Campos, 8 S/ 2 - V. Zelina - S pauio 
Telefone 63-6005
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Contratos de locação 
Cartas de Fiança 
Requerimentos 
Balanços
Alvarás iivoruos 
Seguros de Fogo e 
Seguros de acidente*
às 19 Toras.

Aberturas de firmas 
Encerramentos de firmas 
Transferencias de firmas 
CíHitrat na Junta Comercial 
Di»K’*at. na Junta Comercial 
Escritas Fiscais
Escritas Comerciais

: HORÁÜJO da» 8«
é
• W > «V
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e 
=
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MUSŲ LIETUVA

' Dr. AYRTON LORENA 
Dr. VICTOR AUSENKA 

Advocacia
atlieka visus teisinio pobūdžio darbus, kaip Ųairių 

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

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

PRANAS & CIA. LTDA
Madeiras em geral

SÉDE: Rua México, 98 - 9.o - sala 904 — Fone 52-0228 
"Endereço Telegráfico: «CABIUNA»

Rio de Janeiro
Serraria «1T A» — Serra dos Aimorés — Município de 

Nanque - Estado de Minas Gerais®

pusi 6

LIETUVIŠKŲ PAMALDŲ KA
LENDORIUS

Pirmą mėnesio sekmadienį.
Bom Retire, Šv. Eduardo 

baž 1.0 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,

H

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

««v *■«» »«««.««• tnn» .««t«Miiavitm» evvM «»• i«u« w»r

Statybos medžiagos sandėlis ir įvairių geležinių daiktų, indų bei darbo įrankių

IVIENINTELIAI ATSTOVAI GARSIOJO V AUDENS L I N D O T A 

IKMÃCJ CAKCTEKI m
Lindoya vanduo yrr j^aai žinomas gėrimas, 
kurio puikų veikimą į žmogaus sveikatą jau 
visi yra vienbalsiai pripažinę. Pabandykite, 
įsitikinkite ir visados naudokite!

Rua Dino Buęno, 7.95 a 835 
Telefones: 51-4019 e 51-2223

Caixa Postal 3967 - SÃO PAULO

Didel f. pasirinkimą»- m ‘džiugu ir skoningas 

pasiuvimai LAURO SANDRCA v? ričių rūbu

/iijvmojE LASJiDO
Rua do Orfanato, 686

Vila Prudente

Fone 63-5294

São Paulo

Medžiaga parduodama ir išsimokęjimųi

Ateikite ir įsitikinkite medžiagos ir, darbo kokybe ir kaine

5



(pabaiga iš 1 pusi.)

Montevideo prieš lietuvių 
Vytį 72X55. Žaidimas nutrauk 
tas prieš pabaigą penkias mi 
nutes. Prieš Montevideo rink 
tinę 80X70.

Brazilijoje dar tik buvo vie 
nas žaidimas Porto Alegre 
prieš Rio Grande do Sul rink 
tinę Lietuviai laimėjo su di
dele persvara 92X54.

São Pauly bus tik dvejos 
rungtynės

Šiandien, penktadienį Gina 
šio Pacaembū patalpose, 20 
vai. su Floresta.

Norintieji iš Vila Zelinos 
vykti specialiu autobusu, pri 
valo atvykti 7 vai. vakaro. Iš 
anksto nepranešusiems nebus 
vietų. Kreptis į kun. P. Raga 
žinską. kelionė į abi puses 
Cr.$ 5 ,0u.

Pirmadieni bus paskutinis 
žaidimas prieš Palmeiras. Iš 
Vila Zelinos bus vykstama 
specialiu autobusu.

Sekmadienį su Vila Zelinos 
rinktine.

— Iš svečių daugiausia taš 
kų yra surinkę šie žaidėjai, 
imant lig šiol visus loštus žai 
dimus. Bendras vidurkis yra 
šis: Varnas Algis 24 taškus. 
Skaisgiris - 23; Valaitis (mėto 
iš labai toli) 11,4; Radvilas 
(penktadienį grįžo Amerikon 
— .11 6.

— Rio de Janeire syečiai 
irgi sustos. Yra sudarytas priė 
mimo komitetas į kurį įeina: 
garbės pirmininkas Min Fr. 
Meieris, pirm kas Edvardas 
Girčys, vice pirmininkai: A. 
Siaurusaitienė, Ed. Dubaus
kas, K1 Martinkus Nakvynių 
ir vaišių komisijom Siaurusai 
tienė, Dubauskienė, Dutkienė, 
Čepaitienė. Spaudos komisi
jom J. Petraitis, Čepaitytė, I. 
Pauliukonts

Dėmesio Casa Verde ir Bom 
Retiro Lietuviams

Ateinantį sekmadienį rug- 
piūči® 2 dieną dėl Jaunimo 
Šventės, nei Casa Verde nei 
Bom Retire lietuviškų pamal
dų nebus. Visi prašomi atvyk 
ti į Jaunimo Šventę Jaunimo 
šventės pamaldos 9 vai. Vila 
Zelinos bažnyčioje.

Sekančios pamaldos šiose 
vietose bus pirmąjį sekmadie 
nį rugsėjo įprastu laiku.

Įvairių elektrinių gaminių fabrikas 

Elektrometalurgica Jowipa Ltda. 
atlieka gerai betkoki štampavimo darbą iki 40 toneladų, 
siūlydamas pirkti, elektrinius užraktus, šriubelius auto

mobiliams ir kit. Kreiptis:
Rua Pitinga, 6-A, — V. Belą, — Bairro de V. Prudente, 

Telefone 63-5825. — Telegrafo adresas: JOWIPAX

EJCKITOKI© COIMTAEIL
NA f CIMENTO

Irmãos Nascimento
RES. C.R.C. IP. Pro 1.484

Atlieka firmų atiuarymus, perleidimus, komercines 
ir industrialines apyskaitas, sutvarko dokumen

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

Juridinis Departamentas — Nejudomo turto' pardavimas 
Av Zelina, 831 — Vila Zelina - Tel. 63-2767 - S. Paulo

— 25 liepos Itaqueroje mi
rė Juozas .° AN (TAUS K A S, ve 
lionis paskutiniu laiku dirbo 
prie Brazilija statybos, metų 
pradžioje smarkiai susirgo ir 
keletą mėnesių išgulėjo lovoj 
Mirė aprūpintas šventais sa
kramentais. Nuliūdime paliko 
žmoną Aliną Sepkavskaitę Pi 
n tauskienę, šiaip visi vėlio- 
nio giminės yra likę Lietu
voje.

— Ponia BALTRÚN1ENÊ 
«Mūsų Lietuvos» reikalams pa 
aukojo 500 cr. Baltrūnai yra 
laikraščio garbės prenumera
toriai. Už auką nuoširdus 
ačiū.

A.A. ANTOSÊ STEPONAVI
ČIENĖ

Liepos mėn. 9 dieną Santo 
Amaro ligoninėje po ilgos ir 
sunkios ligos mirė Antosė Bal 
tutytė Steponavičienė.

Velionė buvo gimusi Darsū 
niškyje. į Braziliją atvyko 
1 25 metais mirė sulaukusi 
tik 39 metų Nuliūdime pali
ko motiną Katrę Baltutienę, 
seseris Pranę Baltrūnienę ir 
Adelę Moura brolius Juozą, 
Praną ir Joną, švogerius ir 
jų šeimas 30 dienos Mišk s 
egzekvijos bus Vila Želi h j & 
Bažnyčioje 12 dieną rugpjū
čio 7 vai Artimieji kviečia vi 
sus pažįstamus pasimelsti už 
jos sielą

Nedidelės Šeimos Dėmesiui

Pasiturinčiai šeimai reika
lingas namų sargas. Dodama 
atskiras butas šviesa ir 2( 00 
kruzeirų į mėnesį. Moteris tu 
retų talkinti namuos palaiky
ti švarą vyras gali dirbti ki
tur Suinteresuoti prašomi 
kreiptis į kun. J. Šeškevičių.

Mirė Antanas Ntg/s

Š. m. liepos mėn. 16 d. po 
sunkios ligos pasimirė Anta 
nas Nagys, palikęs nuliudime 
žmoną, sūnų, dukterį ir anū-

Juos matysime šiandien ir pirmadienį Ginasio Pacaembū žaidžiant su Floresta ir Palmeiras, 
sekmadieni 2 vai po piet \ ilaZelinoje. Iš kairės dešinėn: R Valaitis, A. Švelnys, R Dirvenis, 
A. Varnas, A. Šimkus, a. Radvilas, Skaisgiris, D. Granauskas, K. Germanas ir V. Kamarauskas

kus. Kadangi velionis bu
vo geras lietuvis ir katalikas 
todėl nenuostabu, kad į pas
kutinę poilsio vietą buvo pa
lydėtas daugybės lietuvių ir 
svetimtaučių Religines laido 
tuvių apeigas atliko KamiJo- 
polio parapijos Klebonas Km. 
Dr. Milius.

Prie kapo klierikas Samso 
nas pasakė labai gražų ir įs
pūdingą atsisveikinimo žodį.

Vėlioms palaidotas Kamilo- 
polio kapinėse. Septintos die
nos pamaldos buvo š.m. lie
pos m. 24 d. 7 vai. Kamilepo- 
lio bažnyčioje.

«Mūsų Lietuvos» prenumeratą 
apsimokėjo

Rėmėjo prenumeratą Fdrar 
das Gireis 5C0 cr, Juozas 
Mekšraitis 460 cr. Antenas 
Senovaitis 300 cr.. Antanas Na 
viekas 3C() cr., Ignas Plečkai 
tis 30.: cr Bužikas (RuaSalao) 
3 0 cr, Balčiūnienė paaukojo 
ICO cr.. laikraščio reikalams. 
Už paramą visiems Ačiū.

«Mūsų Lietuvos» platintoją
Ona ShcMene ir rėmėją Ona Za nbiene

VARDO DIENOS PROGA 
nuoširdžiai sveik nam Ilgiausių Metų.

«M. L.»

Padėka
Dėl mūsų mylmojo tėvelio ir uošvio ANTANO NA- 

G<O mirties, mums pareiškusiems užuojautos ir palydė 
jusiems velionį į amžinojo poilsio vietą, visiems, vi
siems širdingai dėkojame.

SAMSONŲ ir NAGIŲ ŠEIMOS

Vincai Povilai 'Üúbeliá
- LIETUVIS ADVOKATAS
Kai Jums reiks kokio nors patarnavimo, 

kreipkitės į savo tautietį
RAŠTINĖ

Rua Boa Vista, 133 
5° andar - sala 11

S. PAULO

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

ANTANO TAVIILON1O
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.

AfA Juozas Vilkelis
Juozas Vilkelis mirė 2 d 

liepos Vila Alpinoje. Velionis 
yra kilęs iš Veisėjų parapijos 
Petroškų kaimo. Nuliūdime 
paliko žmoną Joaną, dukterį 
Doroty, sūnų Juozą. Trisde
šimtos dienos mišios bus 3 d. 
rugpjūčio mėn. ateinantį pir
madienį 8 vai.. Vila Zelinoje. 
Vilkelių šeima kviečia gimi
nes ir pažįstamus atvykti į 
šv mišias.

REZIDENCIJA:
R. Abauna, 36
Moinho Velho, 
Fone 63-6273

MALONUS “MŪSŲ LIETU
VOS SKAITYTOJAU

Jau ne vieną kartą ir lai
kraštyje ir asmeniškais laiš 
kais prašėme, kad teiktumeisi 
atsilyginti už laikraščio pre
numeratą. (Ypač su mokėjimu 
atsilikę, yra interiore gyveną 
lietuviai). Mes žinome, kad 
skaitytojas mokesčio nesiun
čia, ne dėlto, kad nenorėtų 
laikraštį gauti, bet dėl papras 
to neprisirengimo. Kai per 
keletą metų vieną kartą at
vyksta į S. Paulo apsimoka 
visą prenumeratą, tai nebūtų 
taip bloga, jei laikraščiui kas 
met pinigų Kad laikraštis ga 
lėtų eiti iki metų galo, jis 
turi gauti iš visų prenumera 
torių. O kiękvienas galėtų 
taip nesunkiai atsiliginti. Rei 
kia tik nueiti į paštą ir už 
keletą kruzeirų gali pasiųsti 
prenumeratą, kaip ‘Valor’. 
Būk geras ilgiau neatidėiiok, 
kitaip kai už ke e.o metų at
vyksi prenumeratos mokėti, 
laikraščio jau gali nerasti gy 
vo. Ir pats būsi prisidėjęs 
prie to mirties.

- Laiškai: N. Vinkšnaity- 
tei, Vandai Krumzlienei, St. 
Jurgelevičiui, I. Labuckui, R. 
Lunskiui, K. Giedraitienei,W, 
Vosyliams, A. Valiūnui, A. An 
tanaitytei, J. Bliujui, A Abra 
mavičiui, H. Navikov.

PARSIDUODA

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

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ IR 
RUSIJĄ

Medžiagos žieminiams ir va 
Bariniams rūbams (yra pavya 
džiaj). Vaistai, maistas, skal- 
biniai, avalynė, megstiniai, ko 
jinės, pirštinės, skaros, siūlai 
ir daug kitų prekių.

Siuntinių pristatymas garar 
tuotas.

Gavėjas nemoka nieko.
Pageidaujant — siunčiama 

oro paštu.
Kreiptis: Magdalena Vinkâ» 

naitiené - rua Barão do Pi» 
raí, 65, Vila Zelina.

Laiškams - caixa postal 371 
São Paulo;

SIUVĖJAS
POVILAS AMBROZEVIÕIUS 
Rua Inhagapi, 9 - V. Zelina 
(prasideda. iš Av. Zelina, 595)

6


	1959-nr31-MUSU-LIETUVA-00178
	1959-nr31-MUSU-LIETUVA-00179
	1959-nr31-MUSU-LIETUVA-00180
	1959-nr31-MUSU-LIETUVA-00181
	1959-nr31-MUSU-LIETUVA-00182
	1959-nr31-MUSU-LIETUVA-00183

