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Pavergt. Lietuvos mokslininkai 
lankėsi Rytprūsiuose

Šių metų gegužės mėnesį 
grupė Lietuvos Mokslų akade 
mijos istorijos instituto istori 
kų, o taip pat archeologų ir 
etnografų lankėsi vadinamo
je Kaliningrado srityje, tai 
yra Rytprūsiuose. Tuo lanky
mąsi buvusi daroma moksli
nė ekspedicija.

Mokslininkai pravažiavę se 
nųjų prūsų gyventomis vieto
mis, susipažinę su XIII-XIV- 
jo amžiaus išlikusių kryžiuo
čių pilių liekanomis, apžiūrė
ję Karaliaučiaus senąjį uni
versitetą ir apsilankę Tolmin 
kiemyje, kur gyveno ir «Me
tus» kūrė Kristijonas Donelai 
tis. Ekspedicijos dalyviai par 
vežę senovės statybinių me
džiagų pavyzdžių, ženklintų 
plytų, keramikos fragmentų 
ir daug kitų archeologinių ra 
dinių.

Ar tos ekspedicijos suren
gimas neturi ryšio su spaudo 
je minėtomis maskvinėmis ins

Pabaltieji sutrukdė Chruščiovo kelione 
i Skandinavija

STOCKHOLME JAU BUVO SUSITARĘS KOMITETAS MASI
NĖMS DEMONSTRACIJOMS UŽ PABALTIJO TAUTŲ LAIS

VE RUOŠTI.

Momentas iš rungtynių su Palmeiras: J. Skaisgiris praeina 
su sviediniu pro Palmeiras gynėją Laerte, dengiant Alb Šim 
kui ir Kęst. Germanui. Šį sviedinį įmeta krepšin, laimėdamas 

du tašku.

(Elta) Didelę staigmeną vi
sur sudarė Chruščiovo pas
kelbimas, kad jis rugpjūčio 
mėn. į Skandinavijos kraštus 
(Švedija, Daniją. Norvegiją) 
nevyksiąs. Ta prasme liepos 
19 d. Kremlius įteikė notas 
trijų Skandinavijos valstybių 
atstovams Maskvoje.

Staigus Chruščiovo atsisa
kymas motyvuojamas tuo, 
kad Skandinavijoje gausiai 
pasireiškusios antisovietinės 
nuotaikos. Kelionė būsianti 
įmanoma, kai tos nuotaikos 
būsiančios palankesnės — už 
vienų ar kelių metų.

Chruščiovo staigaus 
apsisprendimo užkulisiai

«Eltos Informacijų» Skandi 
navijos korespondentas jau 
ne kartą informavo apie Skan 
dinavijos viešosios nuomonės 
antisovietines nuotaikas ry
šium su numatyta Chruščiovo 
kelione į Šiaurę. Mums itin 
įdomu, kad šitų nuotaikų su
sidarymui didelę Įtaką padarė 
Pabaltijo tautų ir valstybių Ii 
kimo prisiminimas Visa eilė 
Švedijos, Danijos ir Norvegi
jos laikraščių ir politikų į 
Chruščiovo planus apie Balti 
jos jūros erdvės «neutraliza
ciją» atsiliepė trijų Pabaltijo 
valstybių okupacijos primini 
mu. O Chruščiovo kelionė 
kaip tik ir turėjo ruošti dirvą 
tam, kad Baltijos jūra pasida 
rytų «taikos jūra», žinoma. So 
vietams joje viešpataujant. 
Chruščiovas įsitikino, kad, 
stiprėjant Skandinavijoje to
kioms antisovietinėms nuotai 
koms, jo numatytoji propagan 
dinė kelionė gali būti nesėk

trukcijomis rinkti medžiagą 
apie Rytprūsių lietuviškumą?

Gintaro klodai Lietuvoje?

Balandžio pradžioje Vilniaus 
universitete vyko tarprespu 
blikinė geologų mokslinė kon 
ferencija pietų Pabaltijo naf
tingumo ir požeminių gelmių 
tyrimo klausimams nagrinėti. 
Konferencijos dalyviai lankė 
si įvairiose Lietuvos vietose, 
o taip pat Karaliaučiaus (Ka
liningrado) srityje, arčiau su 
sipažindami su gintaro klo
dais. Numatyta suaktyvinti gin 
tarinių klodų tyrimus, kadan
gi paskutinieji gręžimai paro 
dę. jog tokie klodai iš Kara
liaučiaus (Kaliningrado) sri
ties nusitęsia Į pietvakarių 
Lietuvą.

Taip pat toliau būsiančios 
tęsiamos naftos paieškos Lie
tuvoje.

Draugas.

minga. Tad ir apsisprendė 
kol kas nuo jos susilaikyti.

Labai galimas dalykas kad 
paskutinį akstiną nuo kelio
nės atsisakyti davė - faktai, 
apie kuriuos «Eltos Informa 
cijų» Skandinavijos bendra 
darbis štai ką praneša:

Stockholme neseniai susi
darė komitetas, kuris paskel 
bė ruošiąs viešas masines de 
monstracijas tuo metu, kai 
Chruščiovas atvyks į Švediją. 
To komiteto sumanytojų tarpe 
yra ir žmomas Pabaltijo tautų 
laisvės Užtarėjas prof Birger 
Nerman ir socialdemokratas 
Tu-e Nerman ir eilė kitų pa 
kraipų asmenybių

Stockholm© demonstracijo
se buvo numatyta reikalauti 
iš Chruščiovo ir Sovietų Są
jungos gražinti Lietuvai, Lat 
vijai ir Estijai paglemžtą lais 
vę Komitetas plačiai paskel 
bė deklaraciją, kurioje pabrė 
žiama, kad demokratinei Šve 
dijos visuomenei nėra įmano 
ma žiūrėti į Chruščiovo vizi
tą kaip į paprastą diplomat! 
nj aktą. Visuomenė nesanti 
surišta su vyriausybės oficia 
lauš etiketo reikalavimais, ji 
galinti savo nuomonę laisvai 
pareikšti ir tai darysianti ir 
šiuo atveju.

Pažymėtina dar kad atskirų 
Švedijos partijų vadai jau iŠ 
anksto buvo paskelbę, kad 
jie nesutiksią dalyvauti jo
kiose vaišėse Chruščiovo 
garbei.

— Pamidorai iš Bulgarijos. 
Kaip didelę naujieną Vilniaus 
radijas liepos 17 d. pranešė, 
kad į Lietuvą atėjęs šaldytu
vas su Bulgarijos pamidorais,

kurie buvę pardavinėjami Vii 
niuje, Kaune. Druskininkuose 
ir kituose Lietuvos miestuose.

— Kaune daubos užtvindi 
nimo proga prie naujos elek 
trinės statybos įvyko mitin 
gas. kuriame kalbėjo ir kom
partijos vadas A. Sniečkus. 
Jis vėl išplūdo užsienio lietu 
vius vadindamas juos «buržu 
jiuiais nacionalistais» ir net 
«vilkais». Vėl liaupsino sovie 
tintų tautų «draugystę».

— Į Lenkiją, susipažinti su 
švietimo darbu, iš Lietuvos iš 
vyko 20 švietimo darbuotojų 
grupė.

— Amerikos lietuvių grupė 
atskrido į Lietuvą, kaip pra
nešė Viln.aus radijas liepos 
26 d Išbusianti Lietuvoje apie 
mėnesį.

— Argentinoje. Tucuman 
provincijoje sustreikavo cu
kraus industrijos darbininkai. 
Streikas buvo pradėtas 23 d. 
liepos m. ir dar nebaigtas. 
Darbininkai reikalauja pakelti 
atlyginimą, taip pat gauti at
lyginimą už streiko dienas ir 
pašalinti vietos policijos vir
šininką.

— Kaikurie Argentinos po
litikai reikalauja, kad pasi
trauktų prezidentas Frondizi.

— Amerikos prez Eisenho 
wer žurnalistams pareiškė, 
kad jis tikisi sumažinti tarp 
tautinėje politikoje įtempimą 
kai susitiks su Kremliaus dik 
tatoriumi Kruščevu. Tarp kit 

ko jis jo paklausiąs kodėl ne 
leidęs susitarti Ženevoje Ber 
lyno klausimu.

Kaip jau yra numatyta, Kruš 
čevas Amerikon atvyksiąs rug 
sėjo mėnesį.

Prez Eisenhower prieš su 
sitiksiant su Kruščevu vyks 
Europon Pirmiausia lankysis 
Vakarų Vokietijoje, kur kai 
bėsis su ministeriu pirminin
ku Konrad Adenauer. Po to 
vyks Londonan ir Paryžiun, 
kur tarsis su Šiaurės Atlanto 
Sąjungos atstovais Žodžiu, 
prez Eisenhower prieš susi
tikdamas su Kruščevu žinos 
visų sąjungininkų nusistaty
mą ir todėl iškeltais klau
simais galės aiškiai pasisa
kyti.

— Urugvajuje del didelių 
lietų liko laukai nesėti, stoka 
gyvuliams ganjklų.

— Čilės sostinėje Santiago 
mieste prasidėjo abiejų Ame 
rikų kontinentų užsienio rei
kalų ministeriu konferencija, 
kuri truks keletą dienų.

- — Urugvajaus sostinėje sus 
treikavo elektros jėgainės 
darbininkai. Miestas liko be 
susisiekimo, nesant jėgos fa
brikai sustojo. Taip pat sus
treikavo ir telefono tarnauto 
jai. Streikininkai prašo pakel 
ti 70 procentų atlyginimą. 
Streikas dar nesibaigė.

— Maskvos šiuo metu yra 
labiausiai nekenčiamas poli
tikas Vakarų Vokietijos minis 
teris pirmininkas Konrad Ade

SLAPTA PRANCŪZIJOS -
VOKIETIJOS SUTARTIS

Anglijos darbiečių partijos 
spauda aštriai pasisako prieš 
slaptą Prancūzijos-Vokietijos 
sutartį. Tiek Prancūzijos, tiek 
Vak. Vokietijos vyriausybė pa 
neigė slaptos sutarties buvi
mą. Tačiau anglai netiki. Jie 
mano, kad tokia sutartis yra.

De Gaulle ir Adenauer yra 
griežtos politikes prieš Rusi
ją šalininkai, kas yra priešin 
ga anglų nuolaidų politikai; 
Taip pat prancūzai stengiasi 
daugiau svorio įgauti Šiaurės 
Atlanto Sąjungoje. Stiprėjant 
Vokietijai ir Prancūzijai, An
glijos įtaka Europoje savaime 
mažėja.

Prancūzija pradėjo gamin
ti atomines bombas. Taip pat 
gamins ir vandenilines. Anglai 
spėja, kad prancūzams talki
na vokiečių atominės energi
jos specialistai. Po kurio lai
ko Prancūzija ir Vokietija bus 
ginkluotos atominiais ginklais, 
kuriais lengvai ir Rusiją pa
siekti galės. Anglų politika 
eina rusams pataikavimo ke
liu Bet čia skersai kelio an
glų politikai De Gaulle ir 
Adenauer atsistoja.

— Brazilijoje, perėmus už
sienio reikalų ministeriją He 
racio Lafer, iškeltas klausi
mas atnaujinti prekybinius ir 
diplomatinius santykius su Ru 
sija. Rio de Janeiro kardinę 
las Dom Jaime Cam; ra pasi 
sakė prieš santykių atnaujini 
mą. Dabartinio užsienio reika 
lų ministério tėvai yra kilę iš 
Lietuvos, žydų tautybės.

— Brazilijos - Paragvajaus, 
Bolivijos rubežių saugoja ka 
riuomenė. kad sutrukdyti ka 
vos kontrabandą užsienin.

— Iš Argentinos ateina šal 
to oro srovė, kuri São Paulo 
ir Rio de Janeiro savaitės pa 
baigoje pasieks.

— Užsienio žinių agentūros 
praneša, kad Kutos cukrų 
Rusija nupirksianti.

— Ateinančią savaitę São 
Pauly buvo numatytas moterų 
futbolo lošimas. Tačiau atatin 
karnos įstaigos moterims fut
bolą lošti uždraudė.

— Izraelyje yra 45.000 ara 
bų krikščionių, kurių 30.COO 
gyvena miestuose, o kiti kai 
muose.

nauer, kuris turi aiškiai api
brėžtą politinę liniją ir jos 
laikosi.

— Kuboje neramu Yra virš 
trijų tūkstančių areštuotų Pra 
ėjusią savaitę buvo ruoštas 
sukilimas nuversti Fidel Cas - 
tro vyriausybei ir atentatas 
prieš Fidel Castro ir jo bro
lį Raul Castro.

Paskutinėmis žiniomis, cen 
tralinėje Kuboje dar tebevyks 
ta kovos su sukilėliais. Kraš
to ateitis dar labai neaiški.

Lietuvos nacionalinė
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SEIMO ATSTOVAI 
VAŠINGTONE

Einąs JAV užsienio reikalų 
ministério pareigas Douglas 
Dillon liepos 21 d. priėmė P. 
E.T. Seimo delegaciją, kurią 
sudarė St. Korbonski (Lenki
jai), J. Kovago (Vengrija), V. 
Sidzikauskas (Lietuva) irPET 
generalinis sekretorius Br. 
Coste (Rumunija).

Delegacija Vašingtone lan
kėsi ryšium su prezidento Ei- 
senhowerio paskelbtos «Pa
vergtųjų Tautų Savaitės» Įgy
vendinimu. Vyriausybės var
du pasveikinęs delegaciją, Dil 
lon pareiškė, kad ir Amerikos 
tauta ir Amerikos vyriausy
bė, kurios vardu jis kalba, 
rėmė ir rems pavergtųjų tau
tų pastangas atstatyti savo 
valstybių nepriklausomybę ir 
laisvę ir kad Amerikos vyriau 
sybė nepripažins dabartinio 
status quo Europoje.

Tąja proga viceministeris 
Dillon įteikė delegacijai ofi
cialios prez. Eisenhowerio pro 
klamacijos fotokopiją, ant ku 
rios, greta, prezidento para
šo, yra ir jo — Dillon — kaip 
einančio užs. reikalų ministe 
rio pareigas, parašas.

PET Seimo delegacija pa
dėkojo JAV vyriausybei už 
jos prielankų nusistatymą pa 
vergtųjų tautų atžvilgiu ir pra 
šė. p. Dillono perduoti prezi
dentui Eisenhoweriui nuošir
džią padėką už proklamaci
ją, skelbiančią Pavergtųjų 
Tautų Savaitę.

Delegacija dar pateikė savo 
samprotavimus dėl politinės 
akcijos, kuri turėtų vesti į 
proklamacijoje pareikštų prin 
cipų įgyvendinimą.

Po vizito PET delegacija tu
rėjo taip pat pasikalbėjimą su 
spaudos atstovais.

Liepos 22 d. Arlingtono ka
pinėse visų devynių Sovietų 
pavergtųjų tautų atstovai pa

Klausykis Sao 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.

dėjo vainiką ant a a JAV užs. 
reikalų min. John Foster Dul
les kapo. Vainiką dedant, gro 
jo kariškas trimitas ir pagar 
biai nusilenkė devynių tautų 
(— jų tarpe ir Lietuvos) vė
liavos. Ceremonija buvo fil
muojama.

Tą pačią liepos 22 d sena
toriaus P. Douglas patalpose 
įvyko iškilmingas aktas, da
lyvaujant dar senatoriui J. Ja 
vits, PET generalinio komite
to nariams, ir eilei amerikie
čių. Senatoriams Douglas ir 
Javits įteikti iškilmingi adre
sai. kaip padėka už jų pas
tangas įgyvendinti «Pavergtų 
jų Tautų Savaitę. To akto pro 
ga pasakytos kalbos bus įra- 
šydintos į oficialų «Congres
sional Records». Toks pat iš
kilmingas adresas buvo įteik
tas ir Atstovų rūmų daugu
mos lyderiui John McCor
mack, kuris taip pat daug pri 
sidėjo, kad roklamacija bū
tų priimta ir paskelbta.

Liepos 23 d PET Seimo de 
legaciją priėmė AFL/C'O (A- 
merikos profesinių sąjungų 
centro) prezidentas George 
Meany ir įteikė Amerikos dar 
bininkų organizacijų pareiški 
mą ryšium su Pavergtųjų Tau 
tų Savaitės paskelbimu

Iš visos Amerikos ir iš kitų 
kraštų plaukia padėkos JAV 
prezidentui, vyriausybei ir 
parlamentui už Pavergtųjų 
Tautų Savaitės paskelbimą.

— Nutyli, kaip gen Ubore 
vičius žuvo Vilniaus «Tiesos» 
155 nr. įdėtas straipsnelis a- 
pie išgarsėjusį raudonoje ar
mijoje lietuvį karvedį Jeroni 
mą Uborevičių, kurio duktė, 
Vladimira Uborevičiutė-Bo 
rovskaja kartu su savo vyru 
lankėsi Lietuvoje savo tėvų 
gimtinėje Zarasų apskrityje 
Sujaudinta ji prasitarusi; «Re 
giu savo gimtąją žemę tokią 
saulėtą žaliuojančią» - matyt 
jai iki šiol nebuvo progos į

ILGESYS
(Eilėraštis iš Lietuvos U. Gaulienei)

Pasislėpė saulė raudona 
Už verkiančio juodojo šilo. 
Krūtinėj liepsnų milijonai 
Prikėlė vėl ilgesį gilų.

Vaidenasi akys užburtos, 
Baltųjų lelijų vainikai .. 
Kodėl mano dienos apkarto, — 
Vien valandos liūdnos beliko?

Atsimenu lūpas prie lūpų. 
Kai klausėsi sutemų vėjų... 
Tas kryžkelėj jaunas suklupo, 
Kurs nendrės dienas pamylėjo.

Kas ilgesį kartų, negerą
Pasėjo į jauną krūtinę?
Kur užkasei manąją dalią, 
Kas džiaugsmo žiedelį nuskynė?

savo tėviškę atvykti - Kaip 
žinoma, Uborevičius sovieti 
nėję armijoje padarė žymią 
karjerą, jau pilietinio karo 
metu pasižymėjo įvairiuose 
frontuose, o vėliau buvo To
limųjų Rytų. Kaukazo, Gudi
jos ir kitų karo apygSrdų va 
du. Pakilo ir politiniai - bu
vo išrinktas visasąjunginės ir 
centro komiteto nariu. Nuste 
bino karišką pasaulį, palei
dęs Minsko karo apygardos 
manevruose iškart 5000 para
šiutininkų. Bet 1937 metais 
Stalinas įsakė jį sulikviduoti, 
kaip ir eilę kitų aukštų kari 
ninku. Tačiau «Tieka» tą fak 
tą šiaip užtušuoja: «1937 me
tais Jer. Uborevičius tragiš
kai žuvo»..

— Naujos kopij svirno freza 
vimo stak’ės pagamintos Vii 
niaus «Žalgirio» staklių ga 
m y kloję (pirmą kartą šalyje, 
kaip pastebi Vilniaus radijas 
liepos 17 d ) Staklių konstruk 
ciją paruošė Lietuvos inžinie 
riai kartu su Maskvos metalo 
plovimo stalių eksperimenti 
nio tyrimo instituto tyrimo 
darbuotojais Staklės skirtos 
labai t'ksliohis f re žavimo for
mom®. štampams ir kitiems 

įrankiams gaminti. Jos aprū
pintos automatinio kopijavi
mo prietaisais, elektrokon ak 
tiniais įrengimais, magnetinė 
mis lovelėmis.

— Gigantiška, bet ne pir
moji. Kėdainiuose Šiemet pra 
dėta statyti stambi chemijos 
pramonės įmonė - superfos
fato fabrikas. Įmonė apims 40 
ha plotą. Kaip pranęšė Vil
niaus radijas liepos 18d..įmo 
nes dalis pradės veikti 1961 
metais, pradedant gaminti šie 
ros rūkštį. Antroji įmonės li
nija būsianti paleista 1962 me 
tais, tada jau gamins super
fosfatą. Be to bus gaminamas 
kalkių fosfatas ir kai kurie 
kiti produktai. - Sovietinė pro 
paganda Kėdainių superfosfa
to fabriką vadina «pirmąją 
tos rūšies įmone respubliko
je». ir apibūdina ją kaip «gi
gantišką». Gal ji ir busgigan 
tiška, tačiau ji nebus pirmo 
ji. Prieškarinėje Lietuvoje 
(prie Klaipėdos) veikė gan 
stambus superfosfato fabrikas 
kuris pagamindavo didelius 
kiekiussuperfosfato (pvz 1937 
metais apie 42 000 tonų; 3,2 
mil. litu vertės) Pastačius Kė 
dainių fabriką, jis būsiąs di- 

džiausiąs tos rūšies fabriką ’ 
visame Pabaltijyje.

-- Rugiapiūtė Lietuvoje šie 
met pradėta palyginamai anks 
ti, kai kur jau prieš liepos 
mėnesio vidurį. Nepaisant iš
girtos mechanizacijos, dar ir 
šiemet daug kur kertama dal 
giais.

— Vartotojų kooperacijos 
mažmeninė apyvarta 1958 me 
tais siekusi 3157 milijonus ru 
bliu, o per septynmetį padi
dėsianti iki 6 milijardų ru
blių, pareiškė L Murauskas, 
Lietuvos Vartotojų kooperaty 
vų sąjungos valdybos p kas 
Bet pažymėtina, kad, anot Mu 
rausko, pernai gauta mainais 
įvairių importinių prekių tik 
už 100 milijonų rublių. Tai 
labai mažas visos apyvartos 
nuošimtis. Kooperatyvų narių 
dabar esą apie 450.000. Per 
septynmetį tas skaičius padi- 
dėsiąs iki 1 milijono, kurių 
įnašai pasieks 50 milijonų ru 
bliu (Čia verta pridurti, kad 
Lietuvos kooperacija dabar 
yra visiškai priklausoma nuo 
sovietinio režimo ir turi įsi
jungti į jo uždavinius. Tik 
laisvuose kraštuose koopera
cijos įmonės yra nepriklauso 
mos) (

— Respublikinė žemės ūkio 
ir pramonės paroda Kaune, 
Ąžuolyne, atidaryta liepos m.

— Vilniuje atidaryta Čekos 
lovakijos dailės paroda. Ro
doma apie 300 tapybos, skulp 
tūros ir grafikos kūrinių. Ne 
trukus Čekoslovakijoje įvyks 
lietuvių dailės darbų paroda.

— Jubiliejinė dailės paro
da įvyks kitais metais Vilnių 
je. Tais pat metais Maskvoje 
būsianti bendra Lietuvos, Lat 
vijos ir Estijos dailės paroda 
Parodose bus ir kūrinių «pa
gal užsakymą». Prie Kultūros 
ministerijos esąs sudarytas 
specialus parodos komitetas, 
kuris su dailininkais sudarąs 
«kūrybines sutartis», kitaip 
tariant, dailininkams jau iš an 
ksto nustatoma, ką jie priva 
lo sukurti. Kompartija, matyt 
tuo nori užsitikrinti, kad dai 
liniukai savo kūriniams pasi 
rinktų režimui palankias te
mas, pvz. kolchozų gyvenimą 
komunistinius herojus ir «lai
mėjimus ir pan. Vilniaus radi
jas liepos 18 d. kaip tik tos rū
šies temų eilę jau išvardijo.

Naujosios Santvarkos Priešai
Esame šio laikraščio skil

tyse jau rašę apie nelygsta
mą dirbančio žmogaus vertu 
mą, apie socialinį teisingumą 
ir meilę, apie visų žmonių so 
iidarumą ir visų klasių ben
dradarbiavimą kaip pagrindi
nius katalikų socialinio moks 
lo principus. Jais remiantis tu 
ri būti sukurta naujoji ūkiš
kai socialinė santvarka. Ra
šėme, kad naujosios visuome 
nės santvarkos esmę sudaro 
demokratiškai organizuotų ū- 
kiniu ir profesinių bendruo
menių (korporacijų) laisvas 
ir atsakomingas tvarkymas vi
so ūkinio ir socialinio šalies 
gyvenimo.

Nors ši naujoji santvarka 
taip degamai reikalinga, ta 
čiau jos įgyvendinimas vyks
ta labai iš lėto Jį gal labiau 
šiai apsunkina galingi naujo
sios santvarkos priešininkai, 
puolą ją kryžmine ugnimi. Iš 
dešinės — konservai oria i. 
Jie galingi savo neaprėpia 
mais turtais ir šalies gyveni 
mą apsprendžiančia ūkiškai 
socialine padėtimi. Iš kairės 
ją puola revoliucionie

riai. Jie remiasi naujos ge 
resnės santvarkos didžiomis 
viltimis ir plačiųjų masių se
najai santvarkai neapykantos 
ginklu.

DEŠINIEJI JOS PRIEŠININKAI

Konservatoriai yra labai 
prisirišę prie dabartinės eko
nominės santvarkos. Jie prie
šinasi visam, kas galėtų atim 
ti iš jų aukštą turimąją sočia 
linę padėtį ir privilegijas, ar 
sumažinti jų turimus turtus 
bei įtaką valdžiai Už tat jie 
nori konservuoti seną
ją padėtį ir santvarką. Todėl 
jie smerkia sociališkai susi 
pratusių katalikų kuriamą nau 
jąją santvarką, paremtą visų 
dirbančiųjų lygybe ir atsako- 
mingumu Lygina ją su fašis
tų. sindikalistų ar net socia
listų bei komunistų peršamą
ja

Konservatorių yra visų pa
saulėžiūrų, ūkinių ir politinių 
krypčių žmonėse. Jų ypatin
gai daug liberalizmo šalinin
kų tarpe. Liberalai, duo
dami individui neribotą lais

vę (libertas,) neigia bet ko
kią teisę žmonėms ir darbi 
ninkams jungtis draugijomis 
ar sindikatais Kitaip laisvė, 
privati iniciatyva ir ūkinė kon 
kurencija - ta jos išraiška 
ekonominiame gyvenime — 
galėtų būti sutrukdyta. Ben
drasis labas, ūkinė gerovė ir 
socialinė santvarka savaime 
susidarys, kiekvienam dedant 
pastangų kuo daugiau paga
minti, kad daugiau pelno gau 
tų. Nematomoji Apvaizdos ran 
ka taip įgyvendinanti tvarką, 
harmoniją žmonių tarpe, pa
našiai kaip augalų ir gyvulių 
pasaulyje. Profesinė bendruo 
menės santvarka tą darną tik 
sugriautų ir sunaikintu ūkinę 
konkurenciją, įgalinančią ga
biesiems susikrauti taip rei
kalingą sunkiajai pramonei 
stambų kapitalą.

Be abejo, kapitalistai 
ne be pagrindo bijosi naujo
sios socialinės santvarkos.Bur 
žuaziškai kapitalistinėje san
tvarkoje visas sociališkai ūkis 
kas krašto gyvenimas tarnau 
ja didžiausia dalimi jų labui 
ir nepripildomoms kišenėms. 
Korporatyvinėje santvarkoje 
jis turėtų tarnauti bendrajai 
gerovei ir tenkinti visų ben

druomenės narių medžiaginius 
reikalus Organizuotos profe
sinės bendruomenės neleistų 
nepasotinamai kapitalistų pel 
no aistrai išnaudoti darbinin
kų ir kitų visuomenės sluogs 
nių. Jos pakinkytų jį traukti 
bendrojo labo vežimą, gami
nant daug gerų pigesnių ga
minių

Prie naujosios santvarkos 
priešininkų reikia priskaityti 
ir pat e mali st us. Jie no 
ri tėviškai (pater — lotyniš 
kai tėvas) globoti savo tarnau 
tojus ir darbininkus, kad jie 
jaustųsi viskuo aprūpinti ir 
patenkinti; lyg visi įmonės 
žmonės sudarytų vieną dide
lę šeimą, kurios tėvas būtų 
darbdavys Paternalistų yra 
tiek prie dar feodalinės san
tvarkos prisirišusių stambių 
ūkių — latifundijų savininkų 
tarpe, tiek tarp moderniausių 
didmiesčio fabrikų valdytojų.

Negalima neigti jų kai ku
rių geros valios padėti darbi
ninkams. Tačiau jau seniai 
praėjo tie laikai, kai darbiniu 
kas nebuvo visuomeniškai su 
brendęs. Dabar jis jaučiasi 
pilnametis. Nori ir gali jis 
pats dalyvauti savo ūkinio ir 
socialinio gyvenimo reikalų 

tvarkyme, o ne gyventi vis 
iš ponų malonės. Be to. mil
žiniškas įmonių darbininkų 
skaičius neleidžia darbdaviui 
asmeniškai savo darb. globoti 
O ką bekalbėti apie tų fabri 
kų, kuriuos laiko akcinės ben 
droves su šimtais akcininkų!? 
— Nei «humans relations — 
žmoniškų santykių» sąjūdis, 
nei tarnautojai socialiniams 
reikalams, nei gausios socia
linės įstaigos nebeišgelbės se 
nojo kapitalistinio rėžimo!...

Vargas jums!

Deja, ir tarp katalikų yra 
daug tokių konservatorių, nau 
josios, krikščioniškosios san
tvarkos priešininkų] Jie eina 
bažnyčion, atlieka įvairias re 
Ilgines praktikas, savo vaikus 
auklėja katalikiškose moky
klose, duoda aukų bažnyčioms 
ir labdarai. Bet tas jiems vi
sai netrukdo be jokių skrupu 
lų išnaudoti savo darbininkus. 
Jų religija labai pa
togi: sekmadienį viskas at
likta, išmalda visas Kristaus 
įstatymas įvykdytas! Lyg kri 
kščionybė tebūtų pamaldų lan 
kymas ir išmaldų davimas!

Juos galima sulyginti su fa
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STELMUŽĖS ĄŽUOLAS ZA
RASUOSE SENIAUSIAS ME

DIS EUROPOJE

JO AMŽIUS GALI SIEKTI 
DVIEJŲ TŪKSTANČIŲ METŲ

Ten kur ežerais nusagstyta 
Rytų Lietuva, kur lapuočiais 
nusėtos lygumos, šlaitai ir ne 
apsakomu grožiu dvelkia pie 
vos, lankos ir žaliuojantieji 
laukai, nuo neatmenamų lai
kų ir būk apie 2.000 metų se 
ųumo, tyso senelis milžinas 
— ąžuolas, Stelmužės dvare, 
Zarasų apskrityje. Pats ąžuo
las labai storas, kad jo lie
menį apjuosti, reikia net 13 
metrų ilgumo virvės (42 ir 1/2 
pėdos). Bet ir šakos, kurių 
šimtai, neapkabinamos ir išsi 
tiesia į šalis, dengiančios ii 
giausius plotus. Jis visada ža 
liuoja, jei ir kokie lapai pa
gelsta, bet didžiosios šakos 
pridengia likusius.

Jau nuo Zarasų miesto, ku
ris stovi ant kalno ir jį supa 
net trys ežerai, o aplink kai 
sėliai, tai Stelmužės ąžuolą 
matai ištolo stovintį, kaip ko
kį milžiną, apgaubusį žaliuo
jantį plotą. Tai ąžuolas, ne 
tik seniausias Lietuvoje, bet 
ir Pabalty, o gal ir Europo
je, ir tokio storumo niekurki 
tur neteko matyti. Medis mil
žinas, artyn priėjus, gąsdina 
ir turi sutikti, kad tai milži
nas. Bet pavasarį, vasarą, kai 
ima lankyti ekskursijos bei 
pavieniai ir yra ką lankyti, 
nustembi, kai pamatai tą mil 
žiną, bet dar nustembi, kad 
medin sulekia tūkstančiai 
paukštelių, nepasislėpti, o pa 
silinksminti, kur vyksta paukš 
čių koncertai, kokių netenka 
niekur girdėti. Tai atsiveria 
ir Lietuvos senovė, jos didin
ga praeitis, sveikas, lietuviš
kas gyvenimas. Bet ir paukš
čius paseka žvėreliai, bet tie. 
jau daugiau rudeni, žiemą, ku 
rie randa ir malonumą ir prie 
glaudą. Čia ir niekas jų ne 
baido ir naktis praleidžia ir 
pritaria paukščių čiulbėjimui. 
—- savo staugimu, rėksmu, ūlia 
vimu.

Kada tik pasisuksi visada 
randi pakeleivį ir jautiesi pa 
tenkintas, jauti poilsį, džiaugs 
mą. Čia ir vietiniai gyvento
jai, pro šį ąžuolą nepraeis, o 
turi aplankyti, sustoti, pailsę 
ti, pasidžiaugti .

Iš lapuočių medžių, ąžuo
las buvo geriausias medis. Mū 
sų protėviai jį gerbė, mylėjo 
ir amžinoji ugnis, vaidelyčių 
kūrenama po juo degė. Jis Ii 
ko ir vėliausiais laikais visų 
gerbiamas. Ąžuolas yra gra
žios išvaizdos, didelio ūgio.

Meilė, Skaistybė ir Laimė
D-ras Antanas Milius .

(Tęsinys)

Meilės kilmės žinojimas ir 
teisingas jos didingos pras
mės supratimas, apie kurį ra
šėme praeitame straipsnyje, 
padeda jaunimui ir vedusiems 
išsilaikyti deramoje aukštu
moje arba savo luomo skais
tybėje.

Skaistybė būtina

/ Skaistybė yra meilės ir ly 
tinio instinkto galios nepikt 
naudojimas ir jos vartojimas 
pagal prigimties nustatytą 
tvarką Todėl skaistybės do 
rybė yra pastovus valios nu
sistatymas, tapęs geru įpro
čiu meilės ir lytinę galią nau 
doti pagal Dievo nustatytą 
tvarką.

Jaunuoliai-ės, gerai supras 
darni, kad vyro ir moters tar 
pusavis patraukimas turi su 
vesti juos į moterystės sąįūn 
gą. teikiančią didelį pasiten
kinimą ir pasipildymą meilė 
je su ja sekančia tėvys-te ir 
motinyste, privalo gimdymo 
galias traktuoti su rimtumu 
ir pagarba Skaisti jaunystė 
įgalina juos išvystyti vyrui ir 
moteriai būdingas savybes. 
Neišeikvotą lytinė energija 
brandina juos j stiprus vyrus 
ir pajėgias Moteris Mat ji 
yra subliniuojama arba pake 
liama. pakeičiama į 
kitą kūnišką ar dvasinę e- 
nergiją, panašiai kaip elek
tros energija gali būti pakei 
čiama Į šviesą, ugnį ir me
chaninę jėgą motorams sukti.

Ta kova už skaistybę pade 
da taip pat išsilavinimui iš 
moko drausmės, pa *aro savo 
geiduliu instinktų viešpačiais. 
Tai ji kala jų tvirtą kilnų bū 
dą, jų būsimos laimės tvir
čiausią pagiindą!

ilgo amžiaus Jo šaknys pla
čiai ir giliai įaugusios į žemę, 
kad ir didžiausios audros ne 
įstengia jo išversti; neveltui 
jis vadinamas Lietuvos me
džių valdcvu Be to. pats me 
dis kietas ir naudojamas kur 
reikia stiprios ir patvarios 
medžiagos, 'š jo daromi bran 
ginusi ba’dai, nes jis vande
nyje nepūva. tik per ilgą lai
ką pajuosta ir pavirsta bran
giu juodmedžiu. Jo vaisiai — 
gi'ės iš kurių daroma kava. 
Reiškia, ir gražus, brangus ir 
naudingas medis.

S.ndara

MŪSŲ LIETUVA

Lytinės gi galios ir meilės 
piktnaudojimas yra didžiai pra 
gaištingas jaunuoliui-ei; tuo 
labiau kai jis tampa nuolati
niu papročiu ar kai neskais 
tybės, paleistuvystės yda įsi 
vyrauja ankstyvame amžiuje. 
Tartum koks kraugerys slibi 
nas, suspaudęs jaunuolį savo 
nagais ir nasrais, kasdien či
ulpia iš jo fizinius ir dvasi
nius syvus. Taip sunaikina
mas vyriškumo žavesys. Mer 
gaitės grožis nuvysta, kaip 
per anksti atskleistas gėlės 
žiedas. Ji numetama, kaip nu 
sviedžiama šalin nukvepinta 
rožė. Vietoje žadėtosios lai 
mės patenkama į liguisto sek 
sualizmo neišbrendamas blo
gybes.

Vedusiųjų gyvenime

Panašiai ir vedusiųjų luo
mo skaistybė neša tyrą didžią 
laimę. Pati prigimtis moko 
uiminės pratęsimą ir išlaiky
mą esant lytinio instinkto tiks 
lu. Ir kada sąmoningai veikia 
ma prieš naujos gyvybės pra 
dėjimą, tai einama prieš gy 
vybės išlaikymo galios tikslą 
Taip didžiai nusikalstama 
prieš prigimties įstatymą l ai 
būtų panašu į aną beprotį so 
dininką. kuris pasodinęs me

Šiaurės Amerikos lietuviai sport ninkai Amerikos konsulate vizito metu São Paulo. Sėdi iš 
kairės dešinėn: Amerikos konsulas Ralph J. Burton, p. Adomavičienė ir kun. P. Ragažins- 
kas; antroj eilėj iš kairės: Dr. inž. Gaška, treneris Vyt. Grybauskas. P. Petravičius, M. Vy

gantas ir ekskursijos vadas V. Adamkavičius.

delį po kiek laiko jį vėl at
kastu ir nukapotų visas jo 
šaknis. Kas veikia prieš pa 
grindinį tikslą tas neturi įei 
sės naudotis priemonėmis, ly 
tiniais malonumais kurias 
gamta yra nustačiusi to tiks 
lo pasiekimui.

Be to, kaip minėjome, mei 
lės esmę sudaro gero kitiems 
linkėjimas ir darymas, niekam 
nekenkimas aukojimasis ir 
kiekvienos fizinės ir morali
nės tvarkos palaikymas. \ Įsi 
tie vedusieji, kurie vienokiu 
ar kitokiu būdu neleidžia nau 
jai gyvybei išvysti pasaulį, 
yra egoistai; savanaudžiai ir 
nusikaltėliai prieš švenčiausią 
įstatymą - meilės įstatymą. 
Anksčiau ar vėliau jie darosi 
nesveiki ir vienas kitam pasi 
biaurėtini Kiekvienas jų nu 
siklastamasis veiksmas griau 
na ir žudo meilę bei padaro 
juos nelaimingais O tikroji 
meilė būtinai veda į laimę ir 
aukščiausią Gėri, kuriuo yra 
Dievas. Jis išmintingai visus 
j laimę veda savo amžinuoju 
įstatymu, įsakančiu užlaikyti 
nustatytą tvarką ir draudžiau 
čiu griauti ją, kad būtu daro 
ma gera ir vengiama kas blo 
ga. ‘šgriovus pamatą sugriū 
na visas namas. Patiems išar 
džius meilę, griūna ir visas 
vedusiųjų laimės pastatas

Taip pat yra aišku, jog ne
gali būti kalbos apie tikrąją 
meilę, tų. kurie tik susidėję 
gyvena Jie nusikalsta prieš
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pozityvius Dievo įsakymus, 
Jo paties duotus ir per Kristų 
paskelbtus. Jie duoti apsau
goti vaikų ir motinos ateičiai 
bei garantuoti vyro ir moters 
meilės neišardomumui ir vie 
nybei.

Senovėje ir dabar

Žinia, kad žmogus prigim
tyje yra stiprių netvarkingų 
palinkimų. Dėl ‘jų net Tautų 
Apaštalas Šv. ’ Povilas skun
džiasi:

— Tiesa, aš gėriuosi Dievo 
įstatymu, žiūrint vidujinio žmo 
gaus; bet matau savo sąna
riuose kitą Įstatymą; pasiprie 
šinantj mano proto įstatymui 
ir darantį mane belaisviu nuo 
dėmės įstatymo, kuris yra 
mano sąnariuose.

Prie tų netvarkingų palinki 
mų priklauso ir lyt nis polin
kis. Ne kaip pas gyvulį, pas 
žmogų neturi jis ribų ir turi bū 
ti proto rikiuojamas, nors po 
nuodėmės sunkiai pasiduoda. 
Tačiau su Dievo malonės pagal 
ba yra galima. Aišku, šiam ne
tvarkingam kūno palinkimu! 
arba kaip sako šv. I ovilas.nu© 
dėmei dorybė yra priešinga. Ji 
yra pagal prote įstatymą, tei
kianti žmogui laisvę, asmens 
kilnumą, skaistybė išlaisvina 
žmogų iš nuodėmės įstatymo, 
paleistuvystės padarančios jį 
pražūtingų aistrų yergu ir su 
smugdančios jo asmenybę bei 
laimę. (B. D )

rizėjais,kuriems pasakė šiuos 
kietus žodžius:

— Vargas jums, Rašto žino 
vai ir farizėjai, veidmainiai, 
nes jūs ryjate našlių namus, 
kalbėdami ilgas maldas; ku 
rie duodate dešimtinę iš mė 
tos krapų ir kmynų, o aplei 
džiate svarbesnius įstatymo 
dalykus — teisingumą, pasi 
gailėjimą ir ištikimybę, Tai 
reikėjo daryti ir jų neapleisti!

Panašiai ir tie tikintieji kon 
servatoriai uoliai eina bažny 
čion, kalba ilgas maldas, duo 
da aukų išmaldėlių, bet nevyk 
do teisingumo. Kristus pasta
tė teisingumą pirmon vieton 
Juk teisingumo vykdymas s var 
biau negu labdaringoji mei
lė. Mat, teisingumas reikalau 
ja duoti kiekvienam tai kas 
yra jo, t.y kas jam priklauso 
pagal teisę ar pačią prigimti 
mi. Meilė reikalauja linkėti 
gera kiekvienam ir daryti ge 
ra savo artimui. Ar tad nė
ra pirmoji meilės pareiga vyk 
dy ti teisingumą — atiduoti ar 
timui, savo darbininkui, kas 
am priklauso, kad jis gerai 

jaustųsi?!

— Vargas jums, ponai tur
tuoliai, modernieji farizėjai' 
Nieko jums nepadės šnabžda 
mos maltos. duodamos išmal 
dėlės bažnyčioms, neturtingie 
s.ems ar net darbininkų iigo 
ninėms ar panašioms sociali 
nėms įstaigoms. Juk jūs neiš 
mokate algų, išnaudojate dar 
bininkus. pažeidžiate teisin
gumą! Vistiek tai vagystė 
Mat vagis yra ne tik tas. ku 
ris slapta ar prievarta viešai 
atima iš kito turtą Vagis yra 
ir tas, kuris kraunasi pinigus 
nusukdamas kitam kainą ir 
algą nors prieš visus įstaty
mus ir sutartis jūs teisūs bū
tumėte i

Ir tai yra vagystė priklau
santi prie anų keturių nuodė
mių. kurios šaukiasi dangaus 
keršto. Mat, darbininkas su 
savo šeima gali tik iš algos 
maitinkis ir gyvybę išlaikyti. 
Teisinga alga yra todėl būti
nas. neliestinas ir šventas da 
Iykas, kaip ir pats žmogus ar 
jo nekaltai pralietas kraujas. 
Tai aiškiai sako Dievo įkvėp 
tas Apaštalas šv. Jokūbas:

— Dabar, turtingieji, ver 

te dejuodami dėl nelaimių, ku 
rios jums ateis. . Jūsų auksas 
ir siaubi as. surūdijo. ir jų rū
dys bus liudijimas prieš jus., 
štai nuvaliusiųjų jūsų laukus 
darbininku užmokestis, kurs 
jūsų sulaikytas šaukia; ir jų 
šauksmas pasiekė kareivijų 
Viešpaties ausis

Iš tikro ponų labdaringa 
meilė, vykdoma be teisingu 
mo, vistiek nesujungė ir ne
sujungs darbdavių labiau su 
darbininkais Darbininkai sa
vaime jaučia, kad tokia mei
lė ir religinė praktika yra tik 
graži priedanga neteisybei ki 
tų žmonių akyvaizdoje Ji su 
kelia tik neapykantą darbda
viams ir aršią klasių kovą, 
kurios pridaro tiek žalos 
visai visuomenei. Ta 
didįjį mūsų dienų įsakymą - 
teisingų algų mokėjmą. so
cialinio teisingumo ir meilės 
vykdymą - visoje pilnumoje 
yra pajėgi įgyvend nt . tik nau 
joji santvarka. Jai prįėšinda 
įmesi jie ir patys to įsakymo 
nevykdo ir tuo pačiu nelei
džia kitiems katalikams jį pil 
nai įvykdyti..

Dėl tokio katalikų darbda
vių elgesio daug labai darbi
ninkų atkrinta nuo Kat-al Baž 
nyčios, kaip būk palaikančios 
išnaudotojų ir kapitalistų pu
sę praranda dorą ir tikėjimą 
j Dievą

Tikrai, vargas jums, po
nai turtuoliai, modernieji fa 
nzėjai dėl nelaimių kurios 
jums ateis...

Dėmė vis plečiasi

Todėl visai nestebėtina, kad 
darbininkų klasė, degdama 
neapykanta ir kerštu darbda
viams metasi į raudonojo ko
munizmo glėbį. Ar įvairūs 
naujosios santvarkos dešinie
ji priešininkai nemato kad 
komunizmas kaip kokia pa
lietų riebalų dėmė, vis ple
čiasi visur?! Jis užvaldo vie
ną po kito vis naujus kraš 
tus. Raudonoji dėmė pašau 
lio žemėlapyje greit didėja, 
žengia į priekį. Komunizmo 
pavojus Vakarams nėra koks 
ten tolimas, bet tikrai grasi
nąs, kasdien stiprėjąs, artė
jąs.

Ir tas pavojus yra dvigu
bai didelis. N at, komunizmas 
nėra vien koks darbininkų sin 
dikatas, karinė pajėga ir ko
munistinių valstybių sąjunga. 
Ne, jis yra dar idėja, progra
ma. galingas sąjūdis už geres 
ni gyve imą. Tai nauja so 
cialinė santvarka, 
kuri siekia stoti į besvyruo- 
jančios kapitalistiškai buržua 
zinės santvarkos vietą. Į ją 
sudėtos darbininkų ir vargs
tančiųjų sluogsnių visos skais 
čiausios viltys.

Ar to nemato naujosios 
krikščioniškai socialinės san
tvarkos priešininkai? Ar kon
servatoriai neturėtų sutikti 
su jos įgyvendinimu, bent pro 
tingumo vedami1? Tai padary 
tų jiems tikriausiai mažiau 
nuostolių..

Konservatyvinės jėgos ne
pajėgia sulaikyti tos dėmės 
plėtimosi, to raudonosios jū
ros potvynio, nors ir negaili 
jokių priemonių. Mat, jie klys 
ta jų vartojime ir taktikoje. 
Mano, jog užtenka antikomu 
nistinės propagandos, pinigo, 
uždraudimų, policinių repre

3
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••Jūros Dukra”
Popietinėj Jaunimo Šventės 

programoje buvo suvaidinta 
dviejų veiksmų mitologinė pa 
saka «Jūros Dukra», veikalas 
mūsų scenai buvo pritaikytas 
prisilaikant Petro Vaičiūno 
•Meilės Deivė Milda». Uždan
gai pakilus publika matė Bal 
tijos krantą, pieštą Vygaudo 
Navicko, ant jo saulėleidyje 
susėdusius piemenukus, besi
klausančius kanklių muzikos, 
grojo anupras Kindurys. Pie*- 
menukai padainavo: «Ant ma 
rių krantelio», «Už jūrių ma
rių» ir «Subatos Vakarėlį», 
dainas parengė Marija Kindu- 
rienė, beto dar pašoko «Šus- 
tą». Piemenukų roles vaidino 
jaunieji moksleiviai ateitinin
kai. Piemenukams bandą nu
siginus namo, iš jūros su tin
klais sugrįžo žvejas p Alek 
Sandras Vinkšnaitis, kurs sa
vo meistrišku žodžiu iš karto 
maloniai nuteikė žiūrovą ir 
per visą vaidinimą jo pasiro 
dymas mielai buvo laukiamas, 
kas matė p. Vinkšnaitį sceno 
je, tas buvo pilnai įtikintas, 
kad Vinkšnaitis, turi ne eili
nius, sakytume profesionališ 
kus, artisto gabumus Pačią 
jūros dukrą vaidino Emilija 
Bartaškaitė, nors vaidintoja 
tik 14 metų, bet nesunkiai įti
kino savo deiviškumu, aiškia 
gera tarsena, lengvu iš gerai 
suprastos rolės išplaukiančiu 
gestu. Vargiai kas nors ge
riau šią rolę būtų atlikęs. Ra 
mūną, vieną iš sunkiausių vy
riškų rolių, vaidino Kazimie
ras Miliauskas. Jis turėjo ne 
lengvą uždavinį pirmiausia 
išmokti ilgą eilėmis parašytą 

sijų, kalėjimų ir kitokių sank 
eijų. Jos padeda tik kiek ap
siginti. Tačiau jos yra nepa
kankamos nugalėti priešua. 
Jos gali pristabdyti jo žygia
vimą pirmyn, atskirais atve
jais net atgal nustumti. Bet 
yra bejėgės, kad jis ryt, su
sidarius nepalankesnėms są
lygoms, vėl nepradėtų žygį 
ir nepasiektų savo tikslų. Ar 
to nemato naujosios santvar
kos priešininkai?

Ar jie nejaučia, kad neuž
tenka gynimosi?! Reikia pozi 
tyvios akcijos, kuri užkanau 
tų priešo karo lauką. Reikia 
atkariauti iš komunizmo tai, 
ką jis turi gero ir teisingo - 
todėl ir krikščioniško - savo 
programoje. Prieš komunistų 
varomą Markso vardu akciją 
darbininkų labui, mes, katali 
kai turime prieš pastatyti mū 
sų socialinę akciją pagal Kris 
taus mokslą Kadangi komu
nizmas kyla ir plečiasi dėl 
socialinio klausimo neišspren 
dimo tai jis bus galutinai nu 
galėtas tik išsprendžiant dar 
bininkų klausimą pagal kata 
likų socialinį mokslą. Tik pa 
šalinus priežastį - darbininkų 
klausimą, kilusį dėl buržuazi 
ai o kapitalizmo nuolatinių klai 
dų, išnyks ir jo pasėka, ko
munizmas.

Socialinis klausimas yra pri
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rolę, pasakojimu perduoti vi 
są legendos turinį ir vaidin
ti meilės rolę, kas jaunimui 
scenoje nėra lengva, tačiau 
šis pirmą kartą scenoje besi- 
rodantis jaunuolis, save pil
nai pateisino, tipas, kurį jis 
sukūrė visai gerai atitiko aną 
autoriaus norėją pava zduoti 
pavaizduoti pajūrio svajotoją. 
Kai Ramūnas deivės suvilios
iąs nuskendo jūroje, jo gailė 
jo ne tik pajūrio gyventojai, 
legendos veikėjai, bet ir gau 
šiai salėje susirinkę svečiai, 
kad jis daugiau į sceną nebe 
sugrįš Lytą, netekusią Ramū 
no, ir dėl to labai sielvartau 
jančią mergaitę, vaidino jau 
ne kartą scenoje pasirodžiu
si, kaip stipri pajėga Julija 
Jurgelevičiūtė. Julija puikiai 
valdo žodį ir gerai vartoja 
kalba, jai nesunku scenoje 
nei juoktis, nei verkti (jos 
tarsena salėti] būti pavyzdžiu 
ne vienam užsienyje gimusiam 
lietuviukui, kaip ir svetima
me krašte augant galima ge
rai išmokti tėvų kalbą), ypač 
meisteriškai atliko tą vietą, 
kur pabudus iš vizijos jieško 
jo prapykusios deivės. Sagą, 
tą įsimylėjusį, ir į Lytos š r- 
dį kelio bejieškantį jaunuolį, 
vaidino Robertas Girskus. gy 
vas jis buvo tuomet kai ken 
tėjo sužavėtas mergužėle jau 
na, kai liūdėjo nusiminęs, kai 
iš sielvartų šaukėsi dievų pa 
galbos, įtikinantis ir tuomet, 
kai staiga išvydo dieviško gro 
žio Jūros dukrą Gaidą, kar
tais kandų išvisų besijuokian 
tį, ypač mergaites piktai be- 
erzinantį, kartais romantiką 

brendęs ir degąs mūsų lai
kais. Jis yra pribrendęs tiek 
liaudies masių sąmonėje, tiek 
nesustabdomai stiprėjaneia- 
me darbo klasės fronte. Jis 
nebeprileidžia nusigręžimo ar 
atidėliojimų. Dabartinė ūkiš
kai socialinė labdarinės dva
sios gyvenimo santvarka yra 
kaip laivas, pro kurio prakiu 
rusius šonus vis stipriau ver
žiasi vanduo Jo dienos, va
landos jau suskaitytos. Išsi
gelbėjimas tik viename iš dvie 
jų - arba naują socialinę san 
tvarką sukursime mes, kata 
likai, įgyvendindami pagrindi 
nes reformas ir persunkdami 
žmones krikščioniškai socia
line dvasia, arba jis būs įgy
vendintas komunizmo.

Užtat ne dejonės ir skun
dai, bet veikla, socialinė ak
cija yra mūsų išsigelbėjimas. 
Patys persiimkime naujosios 
santvarkos mintimis ir vykdy 
kime teisingumo ir visų kla
sių bendradarbiavimo dvasią 
dabar jau prieinamomis for
momis bei uoliai jas skleiski 
me kiekvienas savo aplinko
je. Girdi . kaip skamba mu
šamos valandos istorijos lai
krodyje? Neleiskime joms nūs 
kambėti veltui. Vėliau.. pas
kiau gali būti jau per vėlu.

P. Daugintis S.J.

W TÃ! MES MYUME TÃ. ŽEMfiį, 
KUR VÃSÀROM DARŽELlM ŽYDŲ 
KUR ŽALIOS PUŠYS DÃHGU 
© SUNKU DARBA DAlHOS LYDI.

svajotoją, svetimų krašti] iš
troškusį vaidino Augustas Za 
luba. jis darniai jungė savy
je šitą veikėjo dvilypiškumą, 
būdamas tokiu kokiu reikėjo. 
Turi laisvą žodį palydėtą ati 
tinkamu gestu, kandžios vie
tos jam lengviau sukurti ne
gu romantiškosios. Gundą, Gal 
do draugę, vaidino Nijolė Vin 
kšnaitytė Nelengvas jai buvo 
uždavinys bendrauti su tokiu 
keistu dvilypiu jaunuoliu Nie 
kas negalėjo žinoti, kada ir 
k'ip jis bus nusiteikęs, bet 
ji šiai vietai tiko. Čianusimin 
davo beveik iki ašarų.'čia vėl 
atsikirsdavo nė kiek nešveP 
niau už patį Gaidą, pagal pa 
tarlę su kuo sutapsi, tokiu ir 
pats tapsi. Kai jau galutinai 
nusivylus kreipėsi savo mal
da j meilės deivę tai jos nuo 
širdumu įtikino, netik ją, bet 
ir žiūrovą. Piemenaitę, tą vis 
naujų žinių, apie deivės pasi 
rodymus ir ypatybes teikė 
ję, sukūrė Liucija Juodelytė, 
ji dar kartą parodė, kad ji 
yra gera pasakotoja, dėklą 
muotoja, kai porino apie vis 
naujus stebuklus Baltijos kran 
tuose, tai vaizdų vardai pynė 
si ir tiesioginių jos klausyto 
jų, artistų, bet ir visų besi 
klausančių galvose Audrį vai 
dino Juozas Bielskis, Vyną An 
tanas Petrovas. Danguolę Joa 
na Satkūnaitė, kuri nuolatos 
turėjo vesti jaunimo būrį už 
jį kalbėti, jungti draugėn, gin 
čytis su Gaidų, interpretuoti 
nepaprastus atsitikimus ir ši 
tą jį nesunkiai įveikė.

Atskirai reiktų paminėti dai 
nas, o jų vaidinime buvo gau 
su, be jau minėtų pajėgų p. 
Kindurienės, dvi dainas išpil 
dė L. K Bendruomenės cho
ras parengtas I Adomavičių 
tês, ypač maloniai skambėjo 
mergaičių dainatiek savo nau 
jumu, išpildymu. Ateitininkų 

choras vadovaujamas mokyto 
jos Elviros Kilčiauskaitės iš
pildė 4 dainas: «Vai linksmai 
plaukia», «bėdžių po lange
liu», «Aš užlipčiau ant kalno» 
ir «Ant melsvo ežero bangų». 
Kas yra sekęs šio moksleivių 
choro pasirodymus, nesunkiai 
gali pastebėti, kad kas kart 
choras daro vis didesnę pa 
žangą. Mokytojos įdėta ener 
gija ir pasišventimas neina 
veltui.

Svetys turėjo progos pa
matyti visą eilė tautinių šo
kių. trys iš jų Brazilijoje tik 
pirmą kartą pasirodė. Subatė 
lę šoko «Moksleiviai Ateitinin 
kai» «Gyvatvorį» Tautų Par
ko jaunimas, «Sukčių» Bomce 
tiriečiai, «Siautėlę» Vila Anas 
tazijos Moksleivės ateitinin
kės. kurios kartu vaidino ir 
undines. Visus tautinius šo
kius , parengė nenuilstantis 
tautinių šokių mokytojas p. 
Julius Guiga, kuris šiam rei 
kalui pašventė visas savo 
atostogas ir kiekvieną dieną 
važiavo į kurią nors vilą re
petuoti su jaunimu.

Artistus grimavo p. Alfon
sas Žibąs. Deivių šukuoseną 
tvarkė p. Marija Remenčienė. 
Scenos apšvietimais rūpinosi 
Eduardas Norkus ir Antanas 
Tyla. Jų sumanumo dėka gir 
dėjosi net jūros bangų ūži
mas. Šitų čia išvardintų ir 
dar daugelio neišvardintų 
žmonių pasišventimu koloni
ja galėjo džiaugtis jaunimo 
šventės programa. Visų pas
tangų jungėjas į bendrą ba
rą buvo kaip paprastai Dėdė 
Juozas.

ATEITININKŲ 
SUSIRINKIMAS

Įvyks šį sekmadienį 3 vai. 
p. p. Šv. Juozapo Mokykloje 
įvyks moksleivių ateitininkų 
susirinkimas Referatą skaitys 
NIJOLĖ VINKŠNAITYTĖ, bus 
valdybos pranešimai ir meni 
nė dalis. Po susirinkimo bus 
pasilinksminimas.

Į susirikimą prašomi atvyk 
ti visi moksleiviai.

— Visi per jaunimo šventę 
kalbėjusieji, prašomi atsiųsti 
savo kalbas «Jaunystės Aidai»

— Vyresniųjų Ateitininkų 
Pasitarimas šaukiamas rugpiū 
čio 30 dieną (šeštadieni) 7 
vai vakare. Visiems vyresnių 
jų klasių moksleiviams ateiti 
ninkams dalyvavimas būtinas.

IDEOLOGINIAI KURSAI

Ateitininkų Valdyba pasku
tiniam savo posėdyje nutarė 
rengti ideologinius kursus. 
Kursuose moksleiviai ateitinin 
kai bus pagrindiniau supažin 
dinami su ateitininkiškais šie 
kimais ir kandidatai paren
giami pasižadėjimui. Ateiti
ninkams dalyvavimas būtinas, 
kviečiami dalyvauti ir kiti 
moksleiviai, norintieji susipa 
žinti su ateitininkijos idealais. 
Pašnekesiai ir paskaitos vyks 
du kartu per mėnesį, antrąjį 
ir ketvirtąjį mėnesio šešta
dienį.

JAUNIMO GERADARIAI

Garbės pakvietimus įsigyda 
mi aukojo: p. konsulas Poli- 
šaitis 500 cr., p. Deveikis 500 
cr.. p. Dorinienė 50 cr., p. 
C Šimonis 503 cr., p. J. Vase 
liauskas.

Už aukas jaunimas nuošir
džiai dėkoja. Dar ne visi pla 
tinimo sąrašai pasiekė rengė 
jus tikimės, kad ir ten yra 
didesnių geradarių, juos ske-1 
bsime vėliau.

VAIZDŲ ALBUMAS

Jaunimo šventės proga bu
vo išleistas dvylikos puslapių 
albumas su praėjusių jaunimo 
švenčių nuotraukomis. Daug 
kas neatkreipė dėmesio, palai 
kydami leidinėlį paprasta pro 
grama ir nepasistengė įsigyti. 
Tačiau jį vertėtų įsigyti nors 
ir po šventės, nes tai yra gra 
žus atsiminimas su daugeliu 
vaizdų ir kainuoja tik 20 kru 
zeirų. Gauti galima pas Dėdę 
Juozą.

— Jaunimo Šventės didžiau 
si talkininkai Tautų Parke bu 
vo ROMAS KLIMAVIČIUS ir 
ANTANAS NAVICKAS, Bom 
Retire ŽANETĖ PETNYTÉ.
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Skaitykite «Músu Lietuva»
TAUTI EulAt!

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.$ 200,00. j

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. 101 - Tel. 35-0062

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 muitas apmokami čia. 

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

arba pasiunčiame naują.
Kreipkitės pas:

Jonas Valavičius, R. Pe. Bened. de Camarpo. 698, Penha 
AL Boguslauskas, R Uranium, 240 - Brooklyn Paulista 
Rašykite: Caixa postal 403 — São Paulo.

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
___________________________________, -_________________ ,

PRANAS & CIA. LTDA

«TĖVYNES GARSAI»
LIETUVIŠKOS MUZIKOS VALANDA

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

S E K M A D I E’N IA I Š

1. LIETUVIŠKA MUZIKA PLOKŠTELĖMIS 
nuo 13.00 iki 14.00.
2. PAGEIDAVIMŲ KONCERTAS
nuo 14,00 iki 14,15.
3. LIETUVA ir LIETUVIAI:
«Mūsų Popiečiai — nuo 14,15 iki 14,25,
Priimame komercinius skelbimus ir pasveikini

mus su plokštelėmis!
Galima gauti naujų lietuviškų plokštelių!

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

® HHEBHRSB HRH BROS SEKffi K ® ®

Dabar parduodame: Siuvamas «Singer» mašinas, 
paskutinio modelio televizijos aparatus «Invictus», 
geriausios rūšies (Alta fidelidade) radijo aparatus. 
Gazo pečius, geriausios rūšies už pinigus ir ilgam 
išsimokėjimui, geležies reikmenų, dažus - elektri
nius įtaisymus ir įvairių daiktų dovanoms ir t. t. 
PRACA SAO JOSÉ DOS CAM PCS. 1 - V. ZEUNA

SÃO PAULO - Telefone 63 5915
Ponto Final do Ônibus V. Želina n 93

Pastaba: Taisome radijo aparatus.
Darbas garantuotas.

nuli ni tu in> 11? mdiiuiitniHtui«1 
è -
i ESCRITÓRIO CONTÁBIL «V. ZELINA» 1 
| IRMÃOS BAUŽYS j
€ Reghtrado n® Cl RJ Cl cob o n.® 55! 25
ê a
f Pęa. S. José Campos, 8 S/ 2 - V. Zelina - S. Paulo § 
I Telefone 63-6005 |g — __
| Aberturas de firmas
e Encerramentos de firmas
® Transferencias de firmas 
į' Contraí, na Junta Comercial 
g Dis^at. na Junta Comercial 
f Escritas Fiscais
š Escritas Comerciais 
s
« HORÁRIO das

--------------------------------------------------------------------------------- g

Contratos de locação |
Cartas de Fiança =
Requerimentos f
Balanços g
Alvarás diversos
Seguros de Fogo e |
Seguros de acidente®

ET 
s

8 às 19 hora®. I

Madeiras em geral

SÈDE: Rua México, 98 - 9,o - sala 904 — Fone: 52-9229 
Enderêço Telegráfico: « C A BIUN A »

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

Nanque - Estado de Minas Gerais

LIETUVIŠKŲ PAMALDŲ KA
LENDORIUS

Pirmą mėnesio sekmadienį:
Bom Retire, Šv. Eduardo 

baž. 10 vai., Casa V&rde, N. 
s. das Dores baž. 17,15 vai.

Antrą:
Parque das Nações 1o vai 

São Gonçalo baž. 17 vai.
Trečią:
Agua Rasa 8 vai., Lapa 18 

vai.
K e tvirtą:
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.

bebmkhi
— 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.

Kí.SíííKÍ' KSi 88T HS
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Statybos medžiagos sandėlis ir įvairių geležinių daiktų, indų bei darbo įrankių 
krautuvė tiktai pas
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VIENINTELIAI ATSTOVAI /GARSIOJO VANDENS L I N D O T A

brmAcj cAKcrera ™
Lindoya vanduo yri ^«ridi žinomas gėrimas, A
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 2213

Caixa Postal 3967 - SÃO PAULO

Didel 8 pasirinkimas medžiagų ir skoningas

pasiuvimas, LAURO SANDRON vyriškų rūbų

/IUVY1SLOJ.E LAUIX)
Rua do Orfanato, 686

Vila Prudente

Fone 63-5294

São Paulo

Medžiaga parduodama ir išsimokęjimui

Ateikite ir įsitikinkite medžiagos ir darbo kokybe ir kainf
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LIETUVOS NACIONALIN 
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIO

*V. ZELINA, 515 — CAIXA POSTAL, 371 — SAO PAULO

— Dan Kuraitis, gyvenąs 
Chicagoje ir jau daug metų 
besiverčiąs automobilių preky 
ba, aplankęs visus žemynus, 
o praėjusiais metais lankęsis 
už geležinės uždangos - Len
kijoje ir Rusijoje - savo kelio 
nę nufilmavęs ir apie ją para 
šęs knygą, šios savaitės antra 
dienį ir trečiadienį lankėsi S. 
Pauly. Pirmu kart São Pauly 
buvo 1941 m, bet labai trum
pai. Šiuo Iškart užtruko pora 
dienų. Svečiui įdomu pažinti 
ne tik lankomas kraštas, bet 
ir susitikti su jame gyvenan
čiais lietuviais. Todėl jis ap
lankė «Mūsų Lietuvą», lietu
vius kunigus, Lietuvos konsu 
lą p. Al Polišaitį, jau iš Ame 
rikos pažįstamą industrialą 
St. Meilūną, kuris svečią su
pažindino su S. Paulo miestu.

Trečiadienio vakare, lydi
mas St. Meliūno, atyyko Vila 
Zelinon, kur parodė anapus 
geležinės uždangos nutrauk
tas spalvuotas filmas. Gaila, 
kad del laiko stokos ir lie
taus nebuvo galimybės visuo 
menės sukviesti.

Svečias iš São Paulo išskri 
do į Montevideo.

- JUOZAS ŠIRBINSKAS 
«Mūsų Lietuvos» reikalams 
paaukojo 300 cr. ir 300 cr. 
Kultūriniam Radio pusvalan
džiui. Už auką nuoširdžiai 
ačiū

ATITAISYMAS
Užpraėjusiam «Mūsų Lietu 

vos» numeryje paskutiniame 
puslapyje, rašant apie Stepo
navičienę pasitaikė klaida, 
jos motinos mergautinė pa
vardė buvo Batatytė ir moti 
nos Batutięnė o ne Baltutytė 
ir Baltutienė kaip buvo pa
rašyta.

— Liepos 25 dieną Vila 
São João /mirė ONA BUT- 
VINSKIENÉ, sulaukusi 65 me 
tų amžiaus į Braziliją buvo 
atvykusi 1928 metais. Palaido 
ta Formosos kapuose 30 die 
nos šv. Mišios egzekvijos bus 
atlaikytos Vila Zelinos bažny 
čioje rugpjūčio 26 dieną, 7 
vai..

— Vila Zelinoje Sutvirtini
mo sakramentas bus teikia 
mas 15 d. lapkričio, vyskupo 
Dom Paulo Rohm Loureiro 
pastoracinės vizitos metu. Mo 
kiniai lanką seselių mokyklas 
užsirašo pas seselės. Visi kiti 
pas lietuvius kunigus Vila 
Zelinoje.

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

EJ€KiTOS2S€ COWTAEIL
NAÍCIMElMTO

Irmãos Nascimento
REG. C.R.C. SP. Nro 1.484

Atlieka firmų atidarymus, perleidimus, komercines - 
ir industrialines apyskaitas, sutvarko dokumen

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

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

— Rugpjūčio men. ,18 d. „ 
ateinantį antradienį, 7 vai. Vi 
la Zelinoje bus metinės. egzek: 
vijos-misios už A A. Bronių: 
Smalinską. Velionies žmonai 
Ana Smalinskienė praneša ir 
kviečia gimines ir pažistaniūs 
į metines egzekvijas-mišias.

— Laiškai: L Jarmalavičiui, 
J. Bliujui, E. Bendoraiūenei.
Alb. Verzbickui ]. Juzėnui, 
J. Baužiui, V. Kavoliui.

— Ateinantį antradienį, 18 
d. rugpiūčio šaukiamas Liet. 
Bendruomenės Valdybos or
ganizacijų atstovų, Bendruo 
menės kultūros komisijos po 
sėdis Vila Zelinoje 2j vai..

Atskirų kvietimų nebus siun 
čiama.

— Motiejų Tamaliūną vie
ną «Mūsų Lietuvos» steigėjų 
ir nuolatinių rėmėjų, sveikina 
me gimtadienio proga.

— Lietuviai sportininkai, 
šios savaitės trečiadienį lai 
mingai grįžo Amerikon, po 
pavykusios kelionės po Pietų 
Ameriką.

— Liet. Kat. Bendruomenės 
choro koncertas-vakaras bus 
10 d. spaliaus Vila Zelinoje, 
gimnazijos salėje.

— Rugsėjo m. 5. 6 ir 7 d. 
L K. Bendruomenės choras 
ruošia išvažiavimą į Poços de 
Caldas.

— Amerikos lietuvių krep
šininkų žaidimą Brazilijos 
spauda labai gerai vertina. 
Pavyzdžiui vadina «galingu 
vienetu», «viena iš geriausių 
rinktinių», gerai tarpusavy su 
žaidusi, techniškai gerai pa
ruošta. paskiri žaidėjai yra 
vieni iš geriausių, gerai metą, 
iš arti ir toli krepšin ir 1.1.. 
Galima būt dar ir daugiau 
pririnkti panašių atsiliepimų 
apie mūsų tautiečius iš Jurgio 
Vašingtono žemės.

Beveik visą savaitę S. Pau 
lo spaudoje apie juos buvo 
rašoma ir talpinamos nuotrau 
kos. Todėl lietuviams ir Lie
tuvai buvo didelė propaganda.
kuri šiuo lemtingu tautai mo 
mentu taip reikalinga yra.

Šis lietuvių sportininkų at
silankymas nėra paskutinis. 
Gal būt net ir ateinančiais 
metais vėl juos turėsime savo 
tarpe dar su stipresniu sąs
tatu.

ATITAISYMAS

Po Amerikos lietuvių spor
tininkų vizito Amerikos kon
sulate nuotrauka klaidingai 
pažymėtos pavardės Turi bū 
ti: p. Adamkavičienė ir P. Pe
trulis (ne Petravičius;.

— Šį mėnesį keletą lietuvių 
iš São Paulo išvyksta Lietu 
von, žinoma nuolatiniam apsi 
gyvenimui, nes ir norint ne
gali sugrįžti.

— Sukurti šeimos židinį ruo 
šiasi Aldona Lunskytė su Jo 
nu Nicipcirciuku.

— São Paulo lietuviai jau 
gali surinkti gana gerą krep 
šinio rinktinę kaip parodė lo 
Šimas su Svečiais iš Ameri
kos 2 d rugpiūčio m. vila 
Zelinoje Sudalyta rinktinė iš 
Radvilo Gorausko, P Gent-vi 
čiaus. Pr. Nenartonio, P. Sin 
kevičiaus, Ai Gurausko, jau 
gali susitikti su stipriu klubu. 
Be to dar neturėjo progos, 
del ištikusio lietaus pat.rody 
ti A. Sinkevičius, V. Žukas, 
H. Lipskis, broliai Grigoniai 
ir kiti.

Jaunučių, norinčių treniruo 
tis krepšinį lošti, yra prisira 
še apie tuziną. Pageidautina 
dar daugiau, nes treneriui vis 
vien tas pats apmokymas

Lietuviukai turėtų šia proga 
pasinaudoti Kada nors suda
rę stiprią vienetukę kodeine 
pavažiuoti bent pas kaimynus 
Urugvajun ar Argentinon? Tik 
reikia ištvermingo darbo.

«MUSŲ LIETUVĄ» GALIMA 
UŽSISAKYTI

Ir prenumeratą apsimokėti 
pas šiuos asmenis:

Kum J. Šeškevičius V. Želi 
nos klebonijoje,

B Šukevičius (spaustuvėje) 
A v. Zelina. 515 '

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

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

J. Karpavičius. Av S. João 
233 (prieš centralinį paštą).

Juozas Matelionis, Rua ■ la- 
tai, 25. Casa Verde,

Tėvą P. Daugintį prie S 
Gonęalo bažnyčios, Pr. João 
Mendes,

K. Meškauską. Lapa, Rua 
Williams Speers; 700, arba 
Mašinraščio kursuose.

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

Vi. Pupienį, Rua Oratorio 
1257, Mooca,

B. Tubelį ir Kučinską, Moi 
nho Velho.

St. Jurevičių ir Stočkų Par 
que das Nações.

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 PAVILONIO
Manufatura de «Betões Estrela»

. /
Rua Prof. Gustavo P. de !Andrade, 116, caixa pos

tai 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.

SOCIALISTŲ INTERNACIONA 
LAS PAREIŠKĖ SOLIDARU

MĄ SU PAVERGTOSIOMIS 
TAUTOMIS

Baigiamoje rezoliucijoje pasi
sakė už tautų apsisprendimo 

teisę Lietuvos vėliava
Hamburgo gatvėse

(Elta) Netik Vidurio ir Rytų 
Europos Unija, bet ir Sočia 
listų Internacionalas, posė
džiavęs Hamburge nuo liepos 
14 iki 17 d„ aiškiai pasisakė 
už pavergtųjų tautų laisvę.

Kongreso rezoliucijos II! je 
dalyje tuo klausimu pasisaky 
ta šit-aip:

«Kongresas naujai patvirti 
na savo solidarumą su tomis 
Europos kautomis kurios šian 
dien valdomos svetimų dikta 
tūrinių režimų - komunistinių 
ar fašistinių. Kongresas kar
toja savo įsitikinimą, kad tos 
tautos turi teisę į laisvę ir 
apsisprendimą».

Rezoliucijos IV-je dalyje 
dar pabrėžiamas solidarumas 
su tomis Azijos, Vidurinių Ry 
tų, Afrikos ir Lotynų Ameri
kos tautomis, kurios stengia 
si įgyti pagrindines teises ir 
demokratines laisves Rezo
liucija baigiama žodžiais: 
«Kapitalizmas išnaudoja Ko 
munizmas pavergia. Tik de
mokratinis socializmas gali 
žmones išlaisvinti».

Papildomose rezoliucijose 
pasisakyta už laisvą Suezo 
kanalo susisiekimą ir Izraelio 
laivams, - už Maltos salos gy 
ventojų laisvo apsisprendimo 
teisę ir prieš Franko Ispani
jos priėmimą į. bendras Euro 
pos institucijas, (kol ispanų 
liaudis tebekovojanti už poli 
tinę laisvę ir demokratiją).

Iš paties kongreso papildo
mai dar praneština kad So
cialistų Internacionalui dabar 
priklauso 38 įvairių tautų so
cialistinės partijos ir grupės, 
kurios turi apie 10 milijonų 
tikrų narių ir apie 63 milijo
nus rinkikų, balsuojančių de 
mokratiniuose rinkimuose už 
socialistų kandidatus. Tai pra 
nešė Internacionalo p-kas A. 
Andersen savo įžanginėje kai 
boję. Jis prisiminė ir Rytų 
Europos kraštus, kur komu
nistiniai režimai neleidžia tau 
toms pačioms apsispręsti, 
ners vis kalba apie demokra 
tiją ir socializmą Komunistai 
nevengią net savo kariuome 
nę prieš darbo žmones panau 
doti. Tautų pastangos atgauti 
nepriklausomybę, demokrati
nes laisves ir Jungtinių Tau-

— Šį sekmadienį po piet 4 
vai. šaukiamas Liet Kat Mo
terų Draugijos susirinkimas.

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

tų garantuotas B
sės ten esą skalMMMMM 
joje. Tibetas esąs naujas j a 
vyzdys, kaip praktikuojama 
komunistinė «koegzistencija».

«Mes tų įvykių ir pamokų 
neužmiršime. Mes pareiškia 
me solidarumą su pavergto
siomis tautomis. Mes gerbia 
me draugus, kurie tęsia kovą 
už demokratinį socializmą ir 
nuoširdžiai sveikiname kon
grese dalyvaujančius egzili- 
nių partijų atstovus .. Šiemet 
sueina 10 metų nuo įsisteigi 
mo Vidurio ir Rytų Europos 
Socialistų Unijos. Tai ne 
džiaugsmo, o gėdos, teroro ir 
komunistinės priespaudos ju
biliejus. Jei mūsų partijos tuo 
se kraštuose ir persekiojamos, 
tai demokratinio socializmo 
idėja juose tebėra gyva ir 
natūraliai vis naujai pasireikš 
Jei nebūtų karinės pajėgos, 
komunistinė diktatūra tuose 
kraštuose jau būtų seniai su 
griuvus!».

Iš kitų kalbėtojų verta pa
minėti Vokietijos socialistų 
vado Ollnhauerio reikalavi
mą, svarstant europines pro
blemas neužmiršti ir Rytų bei 
Vidurio Europos tautų.

O. Pollak (Austrija) t.k. pa
reiškė, kad demokratinio so
cializmo pažiūra atskiro žmo 
gaus ir .tautų laisvė yra nesą 
lygojamas žmonių sugyveni
mo pagrindas Komunistinis 
režimas satelitiniuose kraštuo 
se yra ne kas kita kaip sve
timųjų viešpatavimas. Liesda 
mas programines gaires (Ry
tų Europos tautų ateities klau 
simais) kalbėtojas citavo kai 
kurių pabaltiečių socialistų pa 
reiškimus. Daugelyje kraštų 
esą pastebima bendra žymė: 
Kova prieš svetimą valdžią, 
pastangos išsilaisvinti.

Kongreso metu Lietuvos so
cialdemokratų atstovai J. Glem 
ža ir J. Vilčinskas turėjo pro
gos susitikti su eile tarptauti 
niai žinomų socialistinių po
litikų, atnaujinti senas ir su
daryti naujas pažintis, panau 
dojant progą supažindinti ki
tų tautų atstovus su paverg
tosios Lietuvos ir jos darbo 
žmonių padėtim. Kongreso die 
nomis Hamburgo gatvėse plė 
vėsavo ir Lietuvos vėliava.

— VILA ZELINOS LIETU
VIŲ KUNIGŲ telefonas 63-5975.

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ IR 
RUSIJĄ

Medžiagos žieminiams ir v» 
Bariniams rūbams (yra pavys, 
džiai). Vaistai, maistas, skal
biniai, avalynė, megstiniai, ko 
jinės, pirštinės, skaros, siūlai 
ir daug kitu prekių.

Siuntinių pristatymas garac 
luotas.

Gavėjas nemoka nieko.
Pageidaujant — siunčiama 

oro paštu.
Kreiptis: Magdalena Vinkš 

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

Laiškams - caixa postai 371 
São Paulo;

SIUVĖJAS
POVILAS AMBROZEVIČ1US 
Rua Inhagapi, 9 - V. Zelina 
(prasideda íè Av. Zeiisa, 595)
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