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PASAULYJE
Krusciovas pas Prez. Eisehoweris
Paskutiniu metu Kruščiovo
kelionė po Ameriką jau nesu
kėlė didesnio susidomėjimo
visuomenės tarpe. Kiekvieno
je vietoje ta pati kalba, tie pa
tys gąsdinimai, jei su rusais
nesusitaikysim tai rusai visą
pasaulį paversią pelenais ir
kapinynu. Visur gynė, kad ko
monistinė tvarka yra geres
nė už kapitalistinę. Kai kur į
tokius storžieviškus išsireiš
kimus reagavo. Pavyzdžiui
Los Angeles miesto prefeitas
banketo metu atsakė svečiui,
kad nė jis Amerikos palaidos
nė Amerikonai Rusijos.
Tame pačiame Los Angeles
mieste Kruščiovas diskutavo
su sindikatų vadovybe apie
darbininkų padėtį Amerikoje
ir Rusijoje. Kruščiovas vis
tvirtino jau visiems nuvalkio
tus įrodymus, kad komunisti
nės Rusijos darbininkas ge
riau gyvena.
Kai buvo paklaustas kodėl
Rusijoje neleidžiami streikai,
tai Kremliaus šeimininkas at
sakė, kad Rusijoje nėra rei
kalo streikuoti, nes darbinin
kai gerai gyvena ir nėra prieš
ką streikuoti, nes Rusijoje pa
tys darbininkai turį savo ran
koše valdžią. Žinoma. Sovie
tų Rusijos diktatorius naivia
kalba nieko neįtikino, nes ko
kia ten «darbininkų valdžia»,
šiandien plačiam pasauliui nė
ra jokia paslaptis. Tokios dar
bininkų vergijos kaip Rusijo
je, pasaulis dar nėra matęs.
O klausimų apie laisvę Rusi j.
Kruščiovas vengia, kaip vel
nias kryžiaus. Kai vienas žur
nalistų Los Angeles mieste
užklausė, kodėl nėra Rusijo
je spaudos laisvės, tai Kruš
čiovas susinervavęs ir parau
dęs atsakė, kad šis reikalas
yra Rusijos vidaus gyvenimo
reikalas ir į šį klausimą ne
atsakysiąs.
Kai kitas žurnalistaspaklau
sė, kodėl Rusijoje Amerikos
žurnalistams neduodama tiek
laisvės visur važinėti, kaip
Rusijos žurnalistams Ameri
koje, tai Stalino mokinys ir
įpėdinis užprotestavo ir pa
grasino, jei jis bus dar kamantinėjamas panašiais klau
simais, tai jis apleisiąs Ame
riką. Čia jam Amerikos žur
nalistai pataikė į skaudžiau
sią vietų. Negi jis galėjo sa
kyti, Rusijoje laisve tik kom inistų partijai, jų spaudai
ir žurnalistams O kas yra jta
riamas, kad kitaip galvoja, ar
kartais prasitaria partiją, tam
«atostogos» Sibire garantuo
tos. Šio barbarizmo Kruščio
vas kaip nori gali čiaudėti,
neužginčys. Laisvas pasaulis
tai gerai žino O savo neatsa
kymu į klausimus kaip tik pa
tvirtino, kad ten tikrai taip
yra. Jei būtų laisvė, būt ga
Įėjęs pasakyti žurnalistams:
vyrai, sėskit į pirmąjį lėktu

vą, skriskit Rusijon ir ten ei
kit ir važiuokit kur tik no
rit... Dėja, jis šito pasiūlymo
negalėjo padaryti...

GRASINIMO POLITIKA

Kur tik Kruščiovas ėjo vi
sur ir visus gasdinino būsimo
karo baisumu, net ir Pietų Amerikos valstybes Jo tiks
las buvo įbauginti, sunervinti
Amerikos visuomenę, kad ji
spaustų vyriausybe pasirašy
ti su Rusija, Kruščiovo padik
tuotomis sąlygomis, sutartį.

KREMLIUS NORI DABAR
TINĖS PADĖTIES
PATVIRTINIMO
Komunistai nori kad tai ką
jie šiandien turi pagrobę, kad
Amerika ir kitos valstybės pri
pažintų, kad čia jų yra galu
tinė nuosavybė visiems lai
kams. Tuomet Rusijos rubežius eitų per vidurį Berlyno.
BE LAISVĖS NĖRA TAIKOS
Kokia gali būt pasaulyje tai
ka. jei šimtai milijonų bus
pavergtų. Kruščiovo siūlomą
taiką, jei ją Vakarų demokra
tija priimtų, tie šimtai milijo
nų pavergtųjų šią taiką pasi
rašiusius prakeiktų ir rankas
dangun iškėlę šauktųsi kerš
to prieš klastingą taiką

NUSIGINKLAVIMO PLANAS

visur ir visumet šį reikalą
stengiasi apeiti, arba paversti
Rusijos «vidaus reikalu».

neša, kad sovietų vyriausybė
leido svetimšaliams važiuoti
į Vilnių, kurį laikraštis pažy
mi kaip Lietuvos sostine. Kiti
KĄ NUTARS?
miestai į kuriuos esą taip pat
leista
važiuoti yra Talinas,
Rugsėjo m. 25 ir 25 d visų pažymėtas
kaip Estijos sosti
Rusijų raudonasis caras tar ne, Erevanas.
Armėnijos sos
sis su prez Eisenhoweriu, be tinė, Ašhabadas,
Turkmenis
abejo, kartu su savo artimiau tano sostinė ir Batumas.
>
siais bendradarbiais ir pata
Tuo
pat
parėdymu
uždraus
rėjais.
svetimšaliams šie miestai:
Yra pagrindo spėti, kad ti
Gorkij,
Dnepropeprez. Eisenhower, atstovauda trovskij Kazanius,
(
Dnepropetrovsk^)
,
mas ir savo sąjungininkus, iš Vorkuta ir Kujbyševas.
kels ir nelabai malonių Kruš
Nuo poros metų Italijos ke
čiovui klausimų. Būtent, apie lionių
ekskursijų marš
pavergtus ir satelitinius kraš rutuosebiurų
Vilnius
figūravo kaip
tusr
geležinkelio ir oro linijų tran
Č<a nieko daugiau nebus zito
punktas.
kaip nuomonėmis pasikeitimas
Jokių susitarimų nebus pada
— Latvijos min. tarybos vi
ryta, kas praktiškai yra ir
cepirmininkas
Berklavs, iš
neįmanoma del užimtų prie
buvęs
toje
tarnyboje
nuo 1955
šiškų pozicijų. Galų gale bus
paskelbta kokia nors rezo metų, atleistas iš pareigų dėl
liucija sakanti, kad tarp dvie «nacionalistinių nukrypimų».
jų valstybių galvų įvyko nuo Jis «nusidėjęs* visasąjuogi
širdus nuomonių pasidalini niams interesams tuo. kad
mas. Ir bus viskas. O gyveni trukdęs Latvijos gaminių iš
vežimą į kitas «broliškas» res
mas eis savo keliu.
publikas ir perdaug nuoselėjęs
plataus vartojimo prekių
Latvija Neteko
gamybą.

Atstovybės rūmų

Spaudos žiniomis. Aukščiau
Bias Tarptautinis Restitucijos
Teismas Berlyne nusprendė,
kad Latvijos Atstovybės na
mai Berlyne, kurie buvo nu
pirkti 19 8 ’939 metais, turi
būti grąžinti buvusiai savinin
kei J. Weinmann, gyvenan
čiai, pastaruoju laiku New
Yorke. Teismas rado, kad
Weinmann, būdama žydė. Hi
tierio valdymo metu tuos najnus pardavusi persekiojimo
baimės verčiama Namai ran
dasi Berlyne netoli Tiergarten, viename gražiausiame
miesto rajone. Karo metu bu
vo subombarduoti ir nuo 1945
metų nebuvo gyvenami. Latvi
ja šioje byloje buvo atstovai!
jama Neprialausomos Latvi
jos valdžios atstovo Londone.
Tokio pat sprendimo susi
laukė ir Japonijos Bulgarijos
ir Vengrijos Atstovybių na
mai kurie buvo pirkti iš Ber
lyno žydų Hitlerio laikais.
Japonijos karinio attache na
mai grąžinti bu v. savininkams
dr. Kurt Cassirer Britanijoj ir
Edith Geheeb Šveicarijoj Ven
grijos atstovybės namai grą
žinti Edith Bennet Vašingtone
ir Alexander Ball Niujorke.
Bulgarijos atstovybės namai
grąžinti Martin Tietz Kuboj
ir Eliese Zwillenberg Olan
dijoj
Restitucijos teismą sudaro
V. Vokietijos, Prancūzijos, Bri
tanijos ir JAV teisėjai, kurių
trys vokiečiai, po vieną są
jungininkų; teismo pirm. —
Thorsten Salen, švedas
Vengriją Šioje byloje atsto
vavo komunistinės valdžios
atstovas, Bulgariją - buv. ka
raliaus atstovas.

Jungtinių Tautų Organiza
cijoje Kruščiovo kalba nusi
ginklavimo klausimu buvo lau
kiama su nemažu susidomėji
mu. Tačiau nieko naujo nepa
sakė. Pakartojo tai, ką jau
kitados. Tautų Sąjungoje Lit
vinovas buvo sakęs, ir kas
paskutiniu metu Ženevos kon
ferencijoje buvo diskuotuota.
Pirmoje vie oje siūlė pasi
rašyti su abiem Vokietijomis
taikos sutartį, Berlyną paliti
laisvu miestu, iš jo atitrau
kiant Amerikos kariuomenę.
Nusiginklavimą įvykdinti ke
tūrių metų laikotarpyje. Sulikviduoti visų rūšių ginklus,
demobilizuoti * visą karinome
nę, sausumos, aviaciją, laivy
ną likviduoti karo mokyklas,
generalius štabus. Šis planas
turėtų būt įvykdintas per ke
turius metus.
Tačiau svarbiausio klausi
mo nepalietė. Tas svarbusis
klausimas yra kas prižiūrės
šitą nusiginklavimą. Antra, ar
pavyzdžiui rusai sutiks įsileis
ti kontrolės komisiją į fabri
kus patikrinto, ar nėra dirba
mi ginklai ?
Taip pat Kruščiovas nieko
neužsiminė apie pavergtus
Leista. Važiuoti i
kraštus Kaip ten bebūtų, an
Vilnių
ksčiau ar vėliau pavergtų
kraštų išlaisvinimo klausimas
1959 m. rugp. 21 d. Romos
turės būt iškeltas. Kremlius laikraštis «II Messagero» pra
ietuyos nacįcnalinė

— «Jehovos liudininkus»
meta į kalėjimą. Vokietijos
sovietinės zonos režimas visą
laikų persekiojo sektą <Jeho
vos liudininkai» ir jos pasekė
jus. Neseniai Cottbuso teis
mas, nuteisė ūk Schulze vie
nais metais, o kitą kaimietę,
Emą Schade, 2 1/2 m. sunk,
d kalėjimu (Pastarosios vy
ras jau anksčiau buvo nuteis
tas už tą patį «nusikaltimą»).
Pastarais 3 mėnesiais sovieti
nėję zonoje nuteista 11 «Jeho
vos liudininkų» pasekėjų viso
36 metams s d kai. Šių metų
pradžioje Vokietijos sov. zo
noje kalėjimuose buvo laiko
ma apie 440 tos sektos narių.
Jie kaltinami, kad savo skel
biamu mokslu darbo žmones
užkrečia «klaidinga galvose
na* ir juos sulaiko nuo atsi
davimo visuomeniniam dar
bui.

— Argentinoje, 23 d. rugsė
jo turėjo prasidėti 48 vai. ge
neralinis streikas, kurį suor
ganizavo peronistų ir komu
nistų sindikatai. Streikas ne
pavyko, nes 32 sindikatai, ku
rie yra nepriklausomi, atsisa
kė streikuoti. Nestreikavo ir
geležinkeliečiai Dar prieš
streiką jų reikalavimai buvo
patenkinti. Ir streikuojančių
sindikatų nemaža dalis darbi
ninku atvyko darban. Susisie
kimo priemonės, komercija,
bankai Buenos Airese ir ki
tuose miestuose veikia nor
maliai. Tik dalis fabrikų
sustojo.

— Amerikoje geležies liejy
klų darbininkai jau beveik
du mėnesiai streikuoja. Rin
koje yra trūkumas plieno
bei geležies. Del medžiagos
trūkumo General Motors fa
brikas Detroite sustabdė dar
bus ir atleido 2800 darbininkų.
—- Brazilijos skclos užsie
niui siekia du bilijonus dole
rių.
— Šią savaitę doleris iškilo
ligi 173 kruzeirų.

— Kuboje buvo susektas
sąmokslas nuversti Fidel Cas
tro vyriausybę.

— Rinkimai į Anglijos par
lamentą bus 8 d. spaliaus.
Spėjama, kad vėl konservato
riai laimės.
— Kaikurie S. Paulo depu
tatai buvo nuvykę į jaunimo
tarptautinį (komunistų) festivalą Vienoje. Grįžo nusivylę,
nes be komunistinės propa
gandos daugiau nieko negir
dėjo ir nematė.
Buvo pakviesti ir Maskvą
aplankyti. Apgyvendino viena
me viešbuty, penktame aukš
te. Užlipti nulipti reikėjo laip
tais, nes nėra keltuvo. O vai
gyti ligi restorano reikėjo ke
liauti septynis kilometrus. O
maistas, tik žali pamidorai,
keista sriuba. Galop prisiėjo
tik sausais užkandžiais ten
kintis Toks gyvenimas yra
Sovietų Sąjungos sostinėje.

— Amerikiečiai siunčia oro
keliu pagalbą Laosui, kur ko
munistiniai sukilėliai stengia
si užvaldyti kraštą. Amerikie
čiai laosiečiams pristato šau
tuvų ir kitų tam kraštui pri
taikytų reikmenų. Sukilėlius lio mėn. toji komisija pana
šų uždavinį atliko JAV-se. So
remia Kinijos komunistai.
vietų Sąjungoje komisija ap
lankys
kai kurias respubli
- Interparlamentarinėje ko kas (jų irtarpe
Gudiją; bet ne
nferencijoje Varšuvoje balsų Pabaltijo kraštus),
be to, vyks
dauguma buvo atmestas ko ir į Sibirą.
munistinių kraštų Šiaurės Viet
namo ir Šiaurės Korėjos pra
— Didžiulis gaisras istori
šymai primti į Interparl. Uni nėje Marienburgo pilyje. Pi
ją. Priimta Nauj. Zelandija ir lyje nakties metu kilo gais
Venezuela. Konferencijoje kai ras, kurį gesinti iš miesto ir
bėjo ir J. Paleckis.
apylinkių atvyko 400 gaisri
ninkų. Tik kitą dieną pavyko
— Tyrinės profesines sąjun gaisrą nuslopinti. Sunaikintas
gas už geležinės uždangos. stogas, apnaikinti kai kurie
Tarptautinis Darbo Biuras Že istorinio muziejaus skyriai iš
nevoje rugp. 24 d. pasiuntė kryžiuočių laikų. Marienbur
delegaciją į Sovietų Sąjungą go pilis, kaip žinoma, savo
tyrinėti prof, sąjungų veiki laiku žymų vaidmenį vaidino
mo ir organizavimosi laisvės ir Lietuvos santykiuose su
klausimą. Nuo kovo iki birže kryžiuočiais.
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trosios grupės atsisveikinimo
žodyje («Tiesos» 203 nr.) tas
reikalas jau kiek kitaip nuš
viečiamas: «...Svečiuodamiesi
Tarybų Lietuvoje, mes ketu
rias dienas lankėmės pas gi
mines ir pažįstamus. «Iš mė
nėšio buvimo Lietuvoje - tik
4 dienas pas gimines ir pažjs
tarnus! Nors abiejij grupių pa
reiškimuose gausu pagyrų da
bartinei santvarkai, bet prtpa
žįstama ir tai, kad «trūkumų
dar yra... vietomis trūksta me
džiagų ir darbininkų... nespė
jama taip pat viską laiku
pristatyti...»

—i

Lietuvoje varoma propaganda uz visiška
privatines nuosavybės panaikinime
Kai jau nebus pinigu ir kitos asmeninės nuosavybės, žmo
nės busią laimingesni... — Einama prie to, kad visi būtų
pliki kaip tilvikai ir visiškai nuo valstybės priklausomi

(Elta) Lietuvos sukomunistinimas ir susovietinimas, pra
dėtas nuo pirmosios okupaci
jos dienos, perėjo jau įvai
rius etapus. Pirmomis dieno
mis melagiais ir kiršintojais
buvo vadinami tie., kurie tei
gė, kad sovietinis režimas
Lietuvos žemės ūkyje įves kol
chozus Girdi, tik didžiažemiams («buožėms») atimamos
žemės, o bežemiai ir mažaže
miai žemės gausią dovanai.
Neilgai taja «dovana» džiaug
tasi. Paskelbus, kad visa že
mė priklauso valstybei, įve
dus valstybines duokles, žem
dirbiai savo mažuose ūkiuo
se greit pajuto visagalę vals
tybinę prievartą. Antroji oku
pacija suvarė visus į kolcho
zus (ir sovchozus), paliekant
dar kuriam laikui «asmeni
nius sklypus ir gyvulius. So
vietinių valdovų apmaudui
kolchozininkai savo tuose skly
peliuose žymiai geriau ūki
ninkaudavo, geresnius der
lius iš jų gaudavo, naudingos
nę gyvulininkystę užveisdavo, negu «visuomeniniaii ūkiai. Šiuo metu Lietuvoje tad
ir vyksta naujų reformų ei
ga: «Asmeniniai» sklypai ir
gyvuliai likviduojami, perduo
darni kolchozui ar sovchozui.
Tai vykdoma ne iškart, o pa
laipsniui, kad kolchozininkuo
se nesukeltų perdaug nepasi
tenkinimo, bruzdėjimo Sovie
tiniai propagandininkai tiki
na: Kam kolchozininkuiberei
kia asmeninių sklypų, jei jis
visus produktus iš kolchozų
gauti gali?

Ką atsakė smalsiems Pasvalio
kolchozininkams?

K

Pradėjus Lietuvoje akciją
likviduoti kolchozimnkų as
meninius sklypus ir gyvulius,
kolchozininkai ėmė rašyti į
sovietines redakcijas ir Vil
niaus radiofoną, teiraudamie
si, ar žengiant «keliu į ko
munizmą» tikrai bus likviduo
ta visa asmeninė nuosavybė.
Vilniaus radiofonas ėmėsi rug
sėjo 4 d. tą temą nagrinėti,
atsakydamas grupei Pasvalio
rajono kolchozininkų.
Atsakymas yra tikrai įdo
mus savo atvirumu. Girdi, dar
senais laikais, kai Marksas ir
Engelsas paskelbė sav® «ma
nifestą», buvę kalbama ne
apie nuosavybės panaikinimą
aplamai, bet tik apie buržua
zinės nuosavybės panaikini
mą (gamybos priemonių nu
savinimą ir pan ). Namų ūkio
reikmenys, kasdieninio varto
jimo reikmenys, pvz., uždar
biu įsigyti drabužiai, maistas
ir 11, ir dabartinėje Sovietų
Sąjungoje esą piliečių asme
ninėje nuosavybėje. Bet par
tija tikinanti, kad žmonės gy
vens dar geriau, kai asmeni
nio vartojimo reikmenys nūs
tos būti pirkimo pardavimo
objektu, nes niekas jų nepirk
siąs: viskas bus gaunama iš
visuomeninių sandėlių. Sulai
ku daugelis asmeninės nuosa
vybės rūšių būsią nereikalin
gos. Pvz , esant stipriam kol
chozui, nebereiksią kolchozi
ninkų sklypelių, visus produk
tus jie gausią iš kolchozo. Ir
toliau:
«Žmonėms nebus reikalo tu
rėti santaupų Kam laikyti
maisto produktų ir kitų daik
tų ekonomiją namuose, jei
kiekvienu momentu juos gali
ma gauti iš sandėlio? Kai ne
bebus pinigų niekas nebesis
tengs turėti kuo daugiau gė
rybių.

Jonas Aistis

Mater IDctoresa
Rytas. Takas. Gėlės.
Ašaros žieduose gailios.
Paskutiniai žodžiai gėlė-----Mater Dolorosa su septyniais peiliais!

... Bus geras visuomeninis
aptarnavimas, kolektyvinė for
Apipynė meilė širdį — —
ma».
Vainike ir rąžė, ir erškėtis.
Sunku įsivaizduoti, kad tuo
Vilniaus radijo atsakymu bus
Tai kvepėjo skausmas mirtinai nugirdęs - patenkinti Pasvalio ir apskri
Paskutiniai žodžiai ant laiptelių klėties...
tai Lietuvos kolchozininkai.
Jų baimė, kad komunistinisJuos nešiau kaip kryžių sunkiai.
sovietinis režimas eina prie
Po našta parkritęs - - nebepasikėliau...
visiško asmeninės nuosavy
Mater
Dolorosa! Ta pati karunka-----bės panaikinimo, tais paaiški
nimais netik nesumažės, bet
Rytas takas gėlės...
dar padidės. Žmonėms dar la
biau paaiškės, ko siekia so
vietinis režimas: Gyventojus
padaryti plikus kaip tilvikus
ir paskiau juos dar kiečiau
įsprausti į «valstybės porei
kių* rėmus, padaryti juos tik
rais darbo vergais, kuriems
nebepriklausys jau nė sava
kepurė, nė šaukštas, kuriuo
nešami jie eis prie bendro ka visais būdais pagreitinti ir dienių kontrolė. Kolchozinin
tilo kolektyvinės
sriubos užbaigti iki lapkričio 1 dienos. kams kartais esą prirašomi
srėbti...
Žiemkenčių sėja turinti būti darbadieniai neatsižvelgiant į
atlikta iki rugsėjo la dienos.
gamybos kiekį, iškeldamas
NETIKUSI KOLCHOZINE SIS
trečią priežastį, Šarkovas no
TEMA LIETUVOJE TRUKDO
rom nenorom kritikuoja vie
AIMANOS DĖL AUKŠTOS
ną pagrindinių kolchozinės
IR BRANGINA GAMYBĄ
SAVIKAINOS
sistemos trūkumų: išį.ūstą ad
Vis dar nuostabiai aukšta ga
Lkp centro komiteto ideolo ministracinį aparatą Aparate
minių savikaina ir nepaprasti gintame
organe «Komunistas» esą daug ašmenų, kurie gamy
skirtumai - Komunistų vadai ck sekretorius
B. Šarkovas ii boje visai nedalyvauja, bet,
atvirai pripažįsta, kad nemoka game straipsnyje
kritikuoja žinoma, turi būti atlyginti.
žemės ūkio organizuoti
Kolchozų neūkiškumui su
kolchozus, kad vis dar per
mažinti
metais esą
(Elta) Okup. Lietuvos že brangiai gamina. Suvedus vi suruošta pastarais
seminarų. Ta
mės ūkio ministeris Vazalins sų kolchozų rodiklius, galvijų čiau iš to daug
paties
šarkovo dės
mėsos
savikaina
kolchozuose
kas rugsėjo 2 d per Vilniaus
tymų
«Komuniste
’
matyti, kad
yra
2£%
didesnė,
negu
sovradiją apžvelgė dabartinę Lie
kol
kas
dar
daugelis
Lietuvos
chozuose
(valstybiniuose
ūki
tuvus žemės ūkio būklę.
kolchozų
veikia
neūkiškai,
Žemės ūkio kultūrų derlius uose). peno gamyba 12%
teberodo aukštą gamybos sa
šiemet esąs geras, ypač gau brangesnė. Dar didesni skirtu vikainą
ir blogai atestuoja vi
siai užderėję žiemkenčiai ir mai gaunasi lyginant rajonus
są
kolchozinę
sistemą.
kukurūzai, visuomeniniai gy ir atskirus kolchozus tarpu.sa
vuliai šią žiemą turėsią dau vyje. Pvz., pieno gamybos sa
giau pašaro, negu ankstes vikaina Ignalinos rajone esan «Daugelyje kolūkių sumažina
niais metais Tačiau žemės ti 2.29 rb.. o Vilkaviškio rajo
mi pasėlių plotai...
ne
tik
77
kapeikos
kilogramui.
ūkyje esą dar daug trūkumų.
Kai kasdieninėje savietų
Jie esą aiškiai pastebimi su Jautienos savikaina Ignalinos
rajone
25
13
rb.
(!)
kilogra

gretinus pirmaujančių kolcho
propagandoje dažnai visa nuš
zų rodiklius su respublikiniu mui Marijampolės rajone tik viečiama tik iš «laimėjimų»,
vidurkiu arba su atsiliekančių 6,62 rb. Ir kiaulienos savikai iš «plano viršijimo» ir iš «bu
ūkių rodikliais. Esą keista, na vienur dvigubai didesnė, Simų pasiekimų» taško, tai kp
kad pirmaujantieji kolchozai negu kitur. Net ir tame pačia centro komiteto sesijų ir pa
dažnai esą greta atsiliekančių me rajone savikaina nepapras našiomis progomis, kritikos
kolchozų, turi vienodus dirvo tai skiriasi Pvz., tame pačia ir savi kritikos eigoje, parodo
žemius, tą patį klimatą, bet me Marijampolės rajone Dg ma ir antroji medalio pusė.
gamybos vaisiai visai skirtin vines kolchoze pieno kg sa Štai paskutiniame ck plenumo
gi. Pvz., Kauno rajone kolcho vikaina yra 1.40 rb. o Mičiuri Posėdyje rugp. 28 d. ministezų esą 42. Rajone vidutiniš no vardo kolchoze tik 50 ka riu tarybos p-ko pavaduoto
kai pagaminta mėsos po 26 peikų- Jautienos,pagaminimas jas J Laurinaitis be įprastinių
eentn. 100 ha žemės naudme viename kolchoze atsieina 17 pasigyrimų atidengė ir eilę
nų, bet yra kolchozų, kurie rublių kilogramui, antrame tokių negerovių: Viename Jo
mėsos pagamino tik 3 centne 7,37 rb Panašiai ir su kitais navos rajono kolchoze iš liek
rius, kiti vėl. po 9 - 12 c to. gaminiais.
taro gauta 10,3 centu, grūdų,
Benagrinėdamas. iš ko kyla o gretimame kolchoze tik 5,3
Ikšioliniai gamybos didinimo
tempai dar neužtikriną įsi pa tokie dideli savikainos skirtu eentn Laurinaitis atidengė
reigojimų vykdymo, sako Va mai ir dėl ko iš viso tokią dar ir šita:
žali ns kas
brangi kolchozų gamyba. Šar
«Pastaraisiais metais dange
Pieno ūkyje taip pat dange kovas nurodo keletą priežas lyje kolūkių nepagrįštai suma
lis kolchozų dar nėra pasiekę čių bet vengia pripažinti pa žinti bulvių, linų cukrinių run
planuose numatyto karvių čią pagrindinę: netikusią kol kelių pasėliai. Tokiems reiški
skaičiaus Reikią išvengti, chozų sistemą. Anot jo, pir niams turi būti padarytas
kad pieno gamyba imtų vėl miausia daugelyje kolchozii galas».
mažėti, kaip ankstyvesniais esą rimtų trūkumų organizuo
metais Jau iš anksto Vaza- jaut darbą. Girdi, būna atve
linskas įspėjo kolchozininkus jų, kai į darbą, kurį gali at įvairios Žinios is Oku
neskersti karvių ir veršelių. likti vienas žmogus, pasiun
Šiemet, kai pašarų esą dau čiami 2 - 2 kolchozininkai. An
puotos Lietuvos
giau. būsią galima per žiemą tra. darbo normos taip pat ne
— ELTA —
išlaikyti didesnį skaičių gy visada vykusiai suskirstytos.
vulių
Antraeiliai darbai atsieiną
Tik keturias dienas leido
Vazalinskas įpareigojo vi brangiau už pagrindinius. Taip pasimatyti su giminėmis. Abi
sus kolchozus javų kūlimą pat nesanti užtikrinta darba Amerikos lietuvių turistų gru
pės, išvykdamos iš Lietuvos,
Vilniaus «Tiesoje» paskelbė
savo atsisveikinimo žodį ku
Klausykis São Paulo Lietuvių Kultūrinės
ris atrodo pagal užsakymą
«prikirptas», Pirmosios gru
Radio Programos
pės žodyje («Tiesos» 194 nr.)
t.k. sakoma, jai išvykstant
Iš Radio Nove de Julho, kiekvieną sekmadienį nuo
«priešiški
elementai’ skelbę,
18,00 ligi 18:30 vai., banga 540 klc.
kad
nuvykusiems
neleis su
Lietuviškas žodis radio bangomis tol bus girdimas, kol
giminėmis
pasimatyti,
o jei
jį rems susipratę lietuviai.
leis,
tai
tik
su
palydovais.
Radijui paramą galima įteikti finansinės komisijos na=
Bet tikrovėje grupės dalyviai
riams asmeniškai arba siunčiant per paštą finansų koėję kur norėjo (tuo tarpu pa
misijųs iždininko p Petro Šimonio, ar kun. P. Ragažinsti «Tiesa» nuolat pranešinėjo,
ko Vardu šiuo adresu: caixa postai 4118. São Paulo.
kad grupė nuvyko kolekty
viai tai vienur, tai kitur) An

h,

mr

i
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— Vilniaus universiteto et
nografų ekspedicija ilgesnį
laiką tyrinėjo Šalčininkų rajo
no kai kurių apylinkių senų
žmonių padavimus, padarė
daugiau kaip 1000 puslapių
užrašų, nufotografavo apie
900 medžiaginės kultūros ob
jektų, padarė apie 100 spalvo
tų ir kitokių braižinių iš liau
dies meno audinių, juostų, tau
tinių drabužių, darbo įrankių
ir kt. Ekspedicijos vadovė bu
vo doc. P. Dundulienė.

— 21,000 lietuviškų dviračių
išsiųsta per 8 mėnesius iš
Šiaulių dviračių fabriko į
Graikiją, Lenkiją, Iraną ir ki
tus kraštus. Tam tikras skai
čius išsiųstas ir į Kanadą, o
netolimoje ateityje esą mimą
tyta eksportuoti ir į Angliją,
pranešė Vilniaus radijas rug
sėjo 3 d. Daug esą eksportuo
jama į Jugoslaviją: šiemet iš
vežta į tą kraštą apie 9 C 0
dviračių. Jau anksčiau buvo
pranešta, kad lietuviški dvira
čiai išvežami ir į Kiniją bei
kitus Azijos kraštus.
— Lietuviškas durpių krai
kas - į Ameriką. Vilniaus ra
dijas pranešė, kad respubliki
nė kuro valdyba gavusi užsa
kimą eksportuoti lietuvišką
durpių kraiką į JAV. Kol kas
išsiųsta pavyzdinė siunta.
— Čekoslovakų dailės paro
da atidaryta Čiurlionio vairdo
dailės muziejuje Vilniuje rug
sėjo 3 d. Rodoma daugiau
kaip 300 įvairių kūrinių.
— Kaune esą apie 30.000
moksleivių, pranešė Vilniaus
radijas ryšium su naujųjų
mokslo metų pradžtia. Klaipė
doje jų esą apie 24.000.
— Kalkinė veiks dieną nak
tį. Kauno statybinių medžiagų
kombinato kalkinėje vietoje
iki šiol veikusių pasenusių
krosnių įrengta nauja, kuri
veiks visą parą ir duos pro
dukcijos dvigubai daugiau ne
gu senosios krosnys. Ir kiti
darbai mechanizuojami.

— Baltijos laivų statykloje
Klaipėdoje ruošiamasi statyti
vieną iš didesnių žvejybos
tralerių, 3.500 tonų. Juo Lietu
vos žvejai gaudys žuvis prie
Kanados ir Afrikos krantų.
Kaip pranešė Vilniaus radijas
rugsėjo 4 d, tokių tralerių
Klaipėdos žvejų laivynui bū
sią statoma ir daugiau.
— Lietuviški sausi elemen
tai «Saturnas» prašoką tarp
tautines normas. Šias anodų
baterijas pradėjo gaminti Klai
pėdos sausų elementų fabri
kas «Sirijus» (prieš karą prf
klausėSkvarui) Tarptautiniuo
se standartuose yra numatyta,
kad to naujo tipo elementų
veikimo laikas turi būti neina
žiau 40 valandų, tačiau nau
jieji lietuviški elementai vei
kia net iki 74 valandų. Fabri
kas dar vis plečiamas. Per sep
tynmetį padidinsiąs savo ga
myba 10 kartų, pranašauja
Vilniaus radijas valandėlėje
«Mokslas ir technika».

3

3 pusi.

— Dieną dirbtuvėje, vaka
re instituto suole. Vilniaus
radijas rugsėjo 4 d. davė re
portažą apie tai, kaip prasidė
jo «neįprasti mokslo metai»
Kauno Politechninkos institu
te pagal naująjį mokyklų įsta
tymą («priartinti mokyklą prie
gyvenimo»). Instituto pirma
kursiai dviejus metus dieną
dirbs įmonėse, o vakare susi
rinks į auditorijas. Kauno fa
brikuose «Drobė», «Pergalė»
ir kituose dirba jau daug to
kių pirmakursių
— Šventosios uostas prineš
tas smėlio Nepriklausomos
Lietuvos laikais uostas nuolat
buvo žemsėmis valomas, gili
namas. Karo metu ir po karo
Šventosios uostas buvo pri
neštas smėlio tiek, kad žolė
ėmė augti Net Vilniaus radi
jas rugp. 31 d. kalbėjo apie
«tragišką Šventosios uosto
istoriją».

— Kolchozai atsilieka, bet
pirmininkai statosi sau namus.
Vilniaus «Tiesa» 205 numery
je pacitavo Kaišiadorių rajonin o laikraščio «Komunisti
niu keliu» straipsnį «Pirmi
ninkai ir namai». Kolchozų
pirmininkai mėgsta statytis
sau namu-i. «Lenino keliu» kol
chozo p-kas Antipovas pasis
tatęs sau namus visai kitoje
vietoje ir kolchoze mažai su
tinkamas. «Stalino vardo» kol
chozo p kas Gylys pasistatęs
jau keletą namų, įsigijęs au
tomobilį Be nuosavų raamų
Kaišiadoryse išdygę dar na
mai kitoje vietovėje žmonos
sesers vardu. Antra žmonos
sesuo Kaune taip pat statau
ti dviejų aukštų namuką. Gy
lio statomas Kaišiadoryse tvar
tas - garažas esąs labiau pa
našus į gyvenamąjį namą, ne
į tvartą ar garažą Laikraštis
pamini, kad «Stalino vardo»
kolchozas esąs vienas iš atsi
likusiųjų. Kaišiadoryse nuosa
vus namus turį pasistatę ir
buvę kolchozų irmininkaiVa
silavičius ir Saprika.
— Trečiasis «Pabaltijo tu
ristų sąskrydis» šiemet įvyko
Aukštadvario apylinkėse. Ati
darymo parade išsirikiavę dau
giau kaip 300 turistų. Turis
tus sveikinęs seniausias Pabal
tiįo turistas, klaipėdietis Liu
das Alseika.
— Iš Lietuvos į Švediją esą
eksportuojami gyvi unguriai.
Pastaruoju metu sugauta 110
tonų ungurių.

— 10 naujų žemes ūkio tech
nikumų šiais metais įsteigta
Lietuvoje.

— Gimnaziją baigus ■ į kol
chozą. Kuršėnų vidurinę mo
kykla šiemet išleido 140 abi
turientų. Kaip praneša Vil
niaus radijas, didžioji abitu
rientų dalis nuėjo į kolcho
zus.

— Paleckis eina Sniečkaus
pėdomis. Vienas atkakliausių
rusofilų Lietuvoje yra Lkp ck
pirmasis sekretorius A. Snieč
kus. Kiekviena proga jis pro
paguoja lietuvių rusų draugys
tę. Aukšč. tarybos prezidiu
mo p-kas J. Paleckis, atrodo
ima eiti Sniečkaus pėdomis.
Žurnale «Komuniste» ir Vil
niaus «Tiesoje» atspausdintas
jo ilgas straipsnis lietuvių ru
sų draugystės tema, prade
dant istoriniais laikais ir bai
giant dabartimi. Jo (ir Snieč
kaus'* teigimu, tik dėka rusų
«bioliškos pagalbos» lietuvių
tauta «išsilaisvinusi». Entuzias
tingai Paleckis pareiškia: «Jo
kios buržuazinių nacionalistų
pastangos negali pakirsti mū
sų draugystės».

1859 m. rugsėjo 26 d.

MŪSŲ LIETUVA

KOMUN'STAL KINIJOJ
IŠŽUDĖ PER 10 METŲ 30

Milijonų

gyventojų

Raudonoji Pabaisa Greit
Turės Atominę Bombą

Gražina Tulauskaitė

Rugsėjo Žvaigždės
Kažin kas pavogė man dangų.
Atsiėmiau tiktai žvaigždes.
Ir ne visas, tik- tas, kur galima
Rugsėjo mėnesį surast.

WASH.NGTONAS, DC —
Atstovų rūmų priešamerikinės veiklos komitetas paskel
bė, kad komunistai Kinijoj
Kažkas išsivedė ir vėją,
per pirmąjį valdymo dešimt
Kuris man grieždavo smuiku,
mėtį yra išžudę apie 3 •' mili
Kai saulė būdavo išėjus
jonų žmonių. Žinias komitetui
suteikė penki krikščionių dva
Ir baisiai širdyje tamsu.
siškiai, turėję laimės pasiek
ti laisvąjį pasaulį
Dabar slepiu žvaigždes rugsėjo
Kunigas Tsin į sai Liu. da
Širdy, lyg jūros gilumoj.
bar baptistų pastorius Taipeh
Bet ir iš Baltijos išplaukia
mieste, Formozoje. pateikė fak
Pakrantėn gintaras audroj.
tų kaip komunistai «peraukiė
ja» krikščionis propagandi
niuose ir smegenų plovimo
kursuose Kai propagandas
tams nesiseka, jie griebiasi
kankinimų Pav . užkemša no
sį. pila į burną vandeni. Kai
žmogus traukia orą. jis pra
rija vandenį
Kitas k to liudininkas, kun
W. S. Cheng dabar misijų va
dovas Formozoje, nupasako Chrusciovas Amerikoje ir duomenų, kad yra prasmės
derėtis, kad y<a bent kiek
jo, kaip buvo sudraskyta mo
vilties
susitarti. Dar pareiškė,
teris. kurios svainis yra Tau Pdvengtuju Tautu Žmones
kad
Jungtinės
Amerikos Vals
tinės Kinijos parlamento na
tybės
nė
nemano
atsisakyti
Sovietų vado viešnagę prirys Formozoj. Ją pririšo prie
savo
idealų
ir
principų
kurių
temdo eilė šešėlių.
penkių arklių, šie pasileido
iki
šiol
laikėsi.
įvairioms kryptimis, nunešda
Chruščiovas vyksta į J A V
Sovietų Sąjungos ministerių
mi po gabalą kūno
pirmininko ir visasąjunginės save pasivadinęs «valstybės
komunistų
partijos vado Niki galva», palikdamas maršalą
«SENATVĖS GLOBA»
tos Chruščiovo eilę metų puo Vorošilovą antroje kėdėje.
Dabar, kai jo svajonė išsi
Kun. Shuh ping Wang šutei selėta svajonė išsipildė. Vir
pildo
susitikti su prezidentu
konferencija
ir
susitiki
šūnių
kė komitetui žiaurių faktų aEisenhoweriu,
vargu ar bebus
pie komunistų elgesį su ne mas su prezidentu Eisenhowe
pas
jį
(Chruščiovą)
toji links
darbingais ir senais žmonė riu jam visą laiką buvo lyg
ma
nuotaika,
kuria
jis
tiek ii
mis. Virš 61 metų žmonės su «idee fixe». Viršūnių konferen
gai
gaivinosi
Yra
keletas
varomi į prieglaudas. Jie gau cija galėtų įvykti tik kiek vė kių šešėlių, kurie jį lydis ryš
per
na švirkštų neva sveikatai su liau. Prezidentas Eisenhowevisą
Amerikos
kelionę
Mėgin
stiprinti, bet po poros savai ris rugsėjo 10 d televizijoje
ir per radiją dar kartą pareiš sime čia kai kuriuos iš jų
čių jie jau yra lavonai.
Visa Kinija yra sudaryta iš kė, kad tokia konferencija ga apibūdinti:
') Sovietų Sąjungos politi
komunų, kurias Indijos eks lės įvykti tik esant tam tikrų
nis
prestižas pastarais laikais
pertas sulygino su gyvulių
yra
nukentėjęs netik Europo
.
į
,
‘
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>t
<
»
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farmomis Vyrai yra atskiria
je.
bet
ir Afrikoje bei Azijoje.
mi nuo žmonų, vaikai nuo tė
Afrikoje
arabų pasąulyje,
vų Leidžia susitikti kartą per paskelbė Sovietų Sąjungos gy
daug
kur
atšalo pirmykštės
savaitę. Kol patenka trumpam nybos ministério įsakymą ku
laikui i būdą tenka stovėti il riuo pašaukiami karines prie simpatijos Maskvai Egipto
gas valandas eilėse. Paskui volės gimusieji 1940 metais. vadas Nasseris ir Irako - ^as
semas yra tam ryšniausi pa
komunos viršininkai kiekvie
ną apklausinėja ir užrašo, ką Po keliolikos metų atvyko iš vyzdžiai Visoje Arabų lygoje,
kuri neseniai posėdžiavo, ima
jie susitikę kalbėjo ir ką darė.
Lietuvos
reikštis kiti vėjai, nežiūrint
atviros Algerijos problemos
BUS ATOMINĖ GALYBĖ
«Lubecker Nachrichten» rug. žaizdos, kurios pagydyti De
11 d numeryje plačiai apra
Kinijos raudonoji pabaisa, šė dviejų Karaliaučiaus vo Gaulle vis dar nepavyko.
2) Azijoje pastaruoju metu
barbariškesnė ir už sovietinę, kiečių jaunuolių nuotykius ka
matosi
tokie reiškiniai, kurie
turi pakankamai žaliavos ir ro metu ir po karo. Tėvas
Maskvai
neg Ii būti pageidau
žinių pasigaminti atominę bom Philipp karo metu sužeistas
bą. Tai tvirtinama ne tik Va pateko į Lubecko ligoninę o jami. Raud Kinija savo stai
karų sostinėse, bet ir Mas jo šeima iš Karaliaučiaus bu giais išsišokimais prie Indi
kvoj. JAV. Anglijos ir Sovie vo evakuota į Pomeranijų So jos sienos lyg koją pakišo
tų Sąjungos pastangos prieiti viešų kariuomenei pražygia Chruščiovo užsimojimams, tar
kokio nors susitarimo apie ato vus, šeima grįžo į Karaliau turn iš apmaudo, kad Maskva
minių bombų sprogdinimus čių, bet nesant gyvenimo są ima derėtis su Vašingtonu pa
bus bergždžios, jei nepakvies lygų traukė toliau į Lietuva liekant Kiniją visai nuošaliai.
netolimoj ; t ity ir Kinijos. ir pateko į Kauną Motina dir Nesibaigianti kova Tibete, eg
Kad ir nebūdama Jungtinių bo. kiek galėjo kad išlaikius zilinio Dalai Lamos šaukšmas
Tautų nariu, Kinija galės pa savo vaikus. Susirgo plaučių į Jungtines Tautas, komunis
sidaryti atomine valstybe, vie uždegimu ir mirė Berniukai tų knisimai I aose. grėsmė vi
na iš keturių pasaulio galiū suelgetaudavo sau maisto. sãm Indijos ir F-akistano pa
nų Susitarti Vakarams su Pei «Tada atėjo dieną, kai abiem sieniui - visa tai drumsčia pa
pingo valdžia bus dar sun broliam nušvita kukli laimė: šaulio opinijos nuotaikas ir
meta šešėlį ant Chruščiovo
kiau negu su Kremlium.
Lietuviai priglaudė tūos varg vizito.
įvykiai tai tikri
šus, aprūpino juos taip, kad nuodai Azijos
koegzistencijos svai
jie atsigautų ir - davė jiems
— «Šimtai tūkstančių visiš vardus», rašoma tame prane guliui.
3) Pačioje Amerikoje eilė
kai badauja» Buvo duomenų, šime. Iš Manfredo Philippo pa
kad sovietinė propaganda ry sidaręs Marijonas Taraškevi organizacijų jau iš anksto
šium su artėjančiu Eisenho- čius iš brolio Dieter Tadas paskelbė kad Chruščiovo va
werio-Chruščiovo susitikimu Lukoševičius. Baigus aštuo- žinėjimo metu neliks pasy
šiek tiek pritildė savo antia- nias mokyklos klases. Man vios VLIKo Prezidiumas, AL
merikietiškus pasireiškimus. fredas įsigijo kino mechani To Vykdomasis komitetas. Ry
Bet nelengva ilgų metų įpro ko specialybę ir važinėjo tris tų ir Vidurio Europos kilmės
čiu atsikratyti. Štai Vilniaus metus po kraštą su kino fil amerikiečių konferencija. Pa
radijas rugsėjo 7 d ir vėl ne mais Savo uždarbiu jis parė vergtųjų Europos Tautų Sei
sąmones apie Ameriką garsi mė ir jaunąjį brolį. Vėliau ga mas, eilė kitų organizacijų ir
no: «Amerikoje šimtai tūks vo darbo viename tekstilės kai kurie kongreso ir senato
tančių darbo žmonių ir jų vai fabrike Kaune. 1957 metais pa atstovai atsišaukimais paragi
kai visiškai badauja» o mono vyko tėvui su savo dviem sū no visuomenę visur, kur tik
polijos maisto perteklių nai numis susisiekti. Tačiau tru Chruščiovas pasirodys, primin
kina. Kapitalistinis pasaulis ko apie 2 metus, kol Maskva ti jam pavergtųjų tautų laisneturįs «jokios teisės ilgiau davė leidimą abiem išvykti į vės reikalą. Buvo tylių ir ma
egzistuoti, jis esąs pasmerk Vakarus. Pravažiuojant Rytų žiau tylių demonstracijų, ge
tas žūti».
Berlyną dar mėgino juos at dulingų pamaldų daugelyje „
kalbėti nuo vykimo į. Vaka bažnyčių, buvo pavergtųjų tau
- Pašaukė į kariuomenę rus tačiau jie buvo pasiryžę tų vėliavų pusiau stiebo ir ki
devyniolikamečius. Vilniaus vykti pas tėvą ir rugpiūčio tų pasireiškimų. Jo apsaugai
numatoma maždaug 5 0.00 0
«Tiesa» rugsėjo 5 d. laidoje mėn pateko į Vakarus.

policijos pareigūnų, kurie vi
soje Amerikoje esą sumobili
zuoti Chruščiovui ir jo svitai
saugoti
Bet jokios saugumo prie
monės, jokia policija jokie
įkalbinėjimai "laikytis ra
miai” negali nutildyti paverg
tųjų tautų nuolatinio šauks
mo: Maskva, grąžink laisvę
Pabaltijo tautoms ir kitiems
pavergtiems kraštams! Kur
Chruščiovas pasirodys, jis vi
sur tuos šūkius išgirs.
Dar keli būdingi reiškiniai

Kiek žymiai yra pašlijęs So
vietų Sąjungos prestižas pa
saulio politikos scenoje, buvo
galima pastebėti ir paskutinia
me Jungt. Tautų Saugumo ta
pybos posėdyje, kai svarstė
komunistų sukilėlių grėsmę
Laoso valstybei. Nors sovietų
delegatas obolevas ir griež
tai priešinosi, Saugumo tary
ba jo veto nepaisė ir nutarė
pasiųsti į Laosą Jungt Tau
tų specialę komisiją padė
čiai tirti. Tai, bene pirmas at
sitikimas, kad Sovietų Sąjun
gos taip mėgstamas «veto» bu
vo nepabotas.
Jungt Tautų nusiginklavimo
komisija nutarė nuo kitų me
tų pradžios atnaujinti nusigin
klavimo derybas kitoje for
moje: penki Vakarų ir penki
Rytų bloko delegatai tarsis
toliau klausimais, kuriuos bu
vusioji nusiginklavimo komi
sija Londone neišsprendė nė
šimtuose posėdžių. Maža vil
ties ir ateityje bent kiek ap
čiuopiamai susitarti, bet ban
dymai tęsiami.
Didž Britanijos karalienė
Elžbieta paleido senąjį parla
mentą, naujus rinkimus pas
kelbiant spalio 8 d. Spėjama,
kad daugiau šansų rinkimus
laimėti turi dabartinė valdan
čioji partija, konservatoriai.
Tačiau jei netikėtai laimėtų
Darbo partija, galėtų gerokai
pasikeisti ir visa anglų užsie
nio politika nes darbiečiaila
biau į koegzistenciją linkę, ne
gu konservatoriai. Darbiečių
vadas Gaitskell dar šiomis
dienomis pasisakė už neutra
lizuotą zoną Europoje, į ku
rią turėtų įeiti visa Vokieti
ja, Lenkija, Vengrija ir Pa
baltijį jis palieka nuošaliai.
Sunku tikėti, kad tasai pla
nas galės būti taip greit įvyk
domas.
E.
— Kaunietis gydytojas į
Miuncheno kongresą. Miunche
ne rugsėjo 11 d. prasidėjo Eu
ropos chirurgų kongresas, į
kurį vyko ir Sovietų Sąjun
gos chirurgų delegacija. Jo
je dalyvauja ir Kauno Klini
kinės ligoninės chirurgas Jur
gis Briedikis. Į kongresą vy
ko per Maskvą.

— Visos reikšmingesnės Vo
kietijos partijos prieš hitleri
nes 1939 metų sienas. Išėmus
tam tikras grupes, kurios šie
kia atstatyti hitlerinės Vokie
tijos sienas Rytų ir Pietų Vo
kietijoje, visos žymesnės Fed.
Vokietijos partijos iki šiol yra pasisakiusios prieš tas sie
nas ir už 1937 metų sienas,
tuo numatymu, kad sienų klau
simas iš viso gali būti spren
džiamas tik taikos derybose
ir taikos sutartyje. Pastaro
siomis dienomis prieš hitleri
nes 1939 metų sienas pasisa
kė ir FDP (Demokratų parti
ja). Krikšč demokratų ir So
cialdemokratų partijos jau
anksčiau įvairiomis progomis
yra prieš tas sienas pasisa
kiusios.
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«JAUNYSTES

AIDAS»
i

«M L » skyrius jaunanui.

Redaguoja Redakcinė Komisija:

Julija Šimonytė, Aloyzas Kuniškis,
Julija Jurgelevičiūtė, Danutė Jurevi
čiūtė, ir Genovaitė Svinkūnaitė.
Raštus siųsti — «Jaunystės Aidui».
Caixa Postai 4418

São Paulo.

VLADA PROSÕIÚNAITÉ

Kasdieninis drabužis ir Šventadieninė
siela.
(Paskaita, skaityta metinės moksleivių konferencijos metu.

(tąsa)

Bet, prieš analizuodamos,
kaip mūsų pasaulėžiūra turi
formuoti rūūsų kasdieniu} gy
venimą, dar norėtume prisi
minti, o gal ir įsisąmoninti,
kodėl pasiryžome stoti į šitos
Kristaus armijos karių eiles?
Kodėl pasiryžome kaip tik
šiandien, kai pasaulyje aidi
visokių visokiausių sąjūdžių
šūkiai, sąjūdžių, kurie puošia
save pažangiųjų, moderniųjų
idėjų blizgučiais. ir šalia ku
rių krikščionybė kai kam at
rodo, nors ir graži, bet sena
ir atgyvenusi idėja, kuri nė
ra pajėgi nei pataisyti nei
formuoti chaotiško pasaulio
Ir. vis dėlto, mes norime pa
silikti ištikimi krikščioniškos
bendruomenės nariai nežiū
rint to kad kitos idėjos, kiti
sąjūdžiai yra iškėlę moralinį
kalaviją viršum sielų, ku i ts
nori pasilikti Kristuje
Ir, mano jaunosios sesės,
ar nesusidrumsčia kartais abe
jojimu jūsų dvasia, o gal net
nesąmoninga baime, — arver
ta tokiais laikais rikiuotis po
Kristaus vėliava, kai Jo prie
šų kariuomenės pernelyg di
delės ir stiprios ..Aš žinau,
kad tokios abejojimo drumz
lės apneša kartais ir geriau
sių norų jūsų sielas, juk k ek
viena didelė tiesa yra išgimdoma abejonių kančiomis. Ir
dėl to norėčiau jums pasaky
ti, gal jus padrąsinti iš giliau
šio įsitikinimo — ne jūs ne
sate' vienos savo krikščioniš
kojo idealizmo pasaulėžiūroj.
Jus nesat vienos, kai sek
madienį per Pakėlimą priklau
piat prieš stebuklą. įvykusį
Ostijos plotkeTėj Tą pačią akimirką milijonai rankų ke
lia tokią pat stebuklingą Os
tiją ir Azijos džiunglėse ir Sa
charos dykumų oazėse ir New
Yorko dangoraižių koplyčiose
ir bombų sužalotose Europos
katedrose. — ir milijonai ke
lių, drauge su jumis priklau
pia prieš Avinė į.
Jūs nesat vienos ir savo lie
tuviškoj ateitininkiškoj šeimoj
nes tokia pat Kristaus dva
sia, jei ne plačia, bet gilia ir
nesulaikoma srove, liejasi per
Europą.
Jūs nesat vienos — su ju
mis ir didieji valstybių vyrai
kaip Trumanas, Atlee irChur
chillis, kurie vis dažniau pa
reiškia, kad Europos laimin
ga ateitis glūdi krikščionybės
principų įgyvendinime
Jūs nesate vienos —net an
tikrikščioniškų sąjūdžių vadai
jau ima tvirtinti kad jų idė
jos turi būti suderintos su
Krikščionybės principais..
Taip, mano sesės, jūs turit
savo krikščioniškąją pasauiė
žiūrą jūs norit ją išlaikyti ir
ja didžiuojatės.
Bet ir vėl — ar jūsų pašau
lėžiūra nėra tik šventadienis

rūbas? Gal jūs tik pasitenki
nai deklaruodamos. kad esa
te ateitininkės? Ir taip savo
pasaulėžiūrą jūs taikot gyve
nime?
Pasaulėžiūra uždeda trejo
pų pareigų: pareigų Dievui,
pareigų žmonijai ir tautai, pa
reigų mums pačioms
Pareiga Dievui?.. Viešpa
tie. kaip tai paprasta.
pa
galvojate jūs Jeigu aš sek
madieniais išklausau šv Mi
šių jei rytą, vakarą sumetu
po poterėlį, jei per Velykas
nepraleidžiu sakramentų, o
jeigu dar kartais mūsų d bar
nereikalaują herojinių žygių
— galvojate jūs — už mūsų
tikėjimo išpažinimą niekas
mūsų nemeia j areną žvėrims,
nedegina ant laužų, nesodina
į kalė jimus. s e visos gi mos
galim kaip mis onierės važii o
ti į laukinių kraštus, nemoka
me rnes steigti nei naujų vie
nuolių ordenų kaip Ignacas
Lojolą Mes esame mažos ir
Vincas Jonikas
kuklios moterys ir tokios pat
mažos yra mū-ų pareigos Die
vui Ką gi dar ypatingo gali
ma apie jas pasakyti?..
Mano sesės, ir taip ir ne.
Tai, graudžiai lūžai tu pušele nelanksti,
Jeigu ir iš tikrųjų mažos yra
Nors didelio ir jauno nusistatymo
mūsų pareigos Dievui tai nuo
Išėjusi su vėju peranksti
to. kaip mes jas atliekame,
Į pirmą pasimatymą
priklauso mūsų sielos didybė
ar menkystė.
Tada pavasariai lukštenos pumpuruos,
Kasdienės maldos? Ak, kaip
tai paprasta! Juk dėl to jos
Ir tryško metūgiais mūs jėgos būsimos,
ir vadinasi kasdienės! Vienas
O naktys vis pritvindamos žaros,
Tėve mūsų viena Sveika Ma
Svajonėm širdis dusino.
rija.. Viešpačiui svarbu kad
mes jo neužmirštume Tiesa,
Tikėjom augt į didelius medžius,
mes Jo neužmirštom Mes ne
Kad niekada pavieniui nepalūžtume
užmirštame Jo didžiausio įsa
kymo pirmosios dalies: mylė
Ir drąsiai siekt viršūnėmis žvaigždžių
si savo Viešpatį visa savo šir
Per klaikią skl auto tuštumą.
dimi, visu savo protu. Bet
šis Įsakymas dar turi savo an
Bet palikau tavęs jieškoti vakarais
trąją dalį: mylėsi savo arti
Šakom
po ilgesio gelmes sutemusiais.
mą kaip pats save. Save mes
Tu nejauti vienam kaip negerai
mylime, ir kasdienėse maldo
se sau prašome palaimos:
Pačiam tarp savo šlamesio
prieš didesnes keliones, prieš
egzaminus gal net prieš ra
Ir vėl pavasaris, vėl daug žiedų pražys. —
šomuosius darbus Bet ar daž
Ne mano jie, — taip greit mirtis juos atima —
nai mes prisimenam artimą
Ak, mylima, ta žemė taip graži!
savo smulkutėse kasdienėse
Bet. . Iki pasimatymo!
maldose? Ar prisimename ?a
vo motinas, kurias gal paliko
me tėvynėje nežinomam liki
mui, ar kurias turime su sa
vimi drauge ir kurios atiduo
da kiekvieną geresnį drabu
žį, kad tik dukra gražiau at
rodytų, kurios, pačios nykdamos, atitraukia nuo savo bur šuo. motina ar tėvas Tik fan pasakęs: belskitės ir bus jums
nos riebesnį kąsnį, kad jų vai taz’joj, tik iš po poeto plunks atidaryta. Bet ar mes beldžia
kas nenustotų kilogramo svo nos ar dailininko teptuko į mes?
rio? Ar dažnai mes prisime mus prabyla šiurpūs vaizdai
Ir štai šią akimirką, kai mes
nam jas
tas tyliąsias did kruvinų kaulėtų rankų, ky ekskursuojam gražiausia v o
vyres savo maldoj, ar dažnai lančių iš Sibiro taigų.. Gal kietijos upe kai romantiškai
paprašom ištvermės jų dva jos kyla’ kaip maldavimas pa nusiteikusios
praplaukiame
šiai ir stiprybės jų kūnui?
pro įspūdingąją Lorelei mū
dėti, kaip grasinimas neuž
Už geležinės Rytų uždan miršti?... Ir, vis dėlto mes su lietuviškuose miškuose gra
gos Altajaus. Sibiro, Kazachs juos užmirštam. Užmirštam sa Šates drasko jaunu vyrų kū
tano plotuose tūkstančiai mū vo mažytėj kasdieninėj mal nūs. kaimuose kerštinga ran
sų tautiečių kenčia žmogaus doj, nors turime Viešpatį Ku ka žudo jų žmonas ir kūdi
sukurto pragaro kančias Gal rio akiai ir valiai nėra gele kius o miestų aikštėse kaip
ne vienas iš jūsų brolis, se- žinių uždangų, ir Kuris yra šmėklos kybo pakaruokliai

f)88sèfiè Vėtroje

lavonai tų. kurie nuo plėšikų
gynė tėvų žemę.., Ak, kaip
visa tai yra baisu ir tolima
jautriai moteriškai širdžiai! .
Bet ar tokia pat tolima yra
mums gailestingiausioj! Kris
taus širdis, kuri kažkada pa
ti buvo ietimi perverta; ir ar
gi taip šiurpu yra mūsų did
vyriškų partizanų kančias p.i
aukoti tai Dieviškajai Širdžiai
mūsų smulkutėj, kasdieninėj
vakaro maldoj?...
Kažkada, kai aš pati buvau
tokia jauna, kaip jūs šiandien,
mūsų gimnazijoj vedė reko
lekcijas neužmirštamas vie
nuolis jėzuitas kun Venckus.
Jis patarė mum turėiį mažy
tį savo kasdieninių maldų ka
lendorėlį — kad ir neparašy
tą — kieno rūpesčius mes ga
lėtume pavesti Dievui kiek
vieną savaitės dieną ir kam
prašyti palaimos O jeigu ir
mes bandytume ptnišiai pa
sielgti? Gal tai būtų žingsnis
į tai kad mūsų ateiti ainkiš
kas tikėjimas nebūtų tik šven
tadienis rūbas, o giliausias
gyvenimo turinys.
Tiesa, per Velykas mes pa
prastai nepraleidžiame algai
los Sakramento. Užvelkamsa
vo sielai šventadieni rūbąPri
sikėlimo Varpams skambant,
ir vėl nuvelkam — iki atei
nančių Velykų O didžioji Kris
taus gimimo šventė? Ar mes
įsijaučiam, prieš ką mes prakartėlėj nusilenkiam. gal ne
tik prieš gimusį Dieviškąjį Kū
dikį. bet ir prieš Kūdikį ku
ris išaugo į jaunikaitį — to
kio amžiaus kaip jūs šian
dien ir Kuris turėjo ir tokių
pat žmogiškų pagundų, tokių
pat sielvartų, tokių pat kietų
pareigų, kaip jūs šiandie ą ‘u
rit. Bet ar mes euchanstišKai
susijung:am su tuo Kūdikiu,
prašydamos iš < i " ažinogio,
p įlain os mums — monėms!
O Sekminės — Šventosios
Dvasios šventė — šventė gi
liausios prasmės mūsų Bažny
čioj Argi ne tam Kristus gi
mė, kad mūsų atpirkimui mir
tų ant kryžiaus ir ar ne dėl
to jis mirė kad šventoji Dva
šia, suspindus viršum žmonių
galvų įsiliepsnotų ir žmonių
širdyse, jas pašventindama ir
sustiprindama krikščioniška
jam gyvenimui, krikšč oniš
kai kovai ir krikščioniškam
laimėjimui?...
Jūs visos iš Šventosios Is
torijos žinote apie Sekminių
stebuklą, kada Šventoji Dva
sia ugnies liežuviais suplaz
dėjo viršum žmonių galvų, vi
sos tautos, kalbėdamos savo
kalba, vienos kitas suprato.
Ir ano stebuklo šešėly — še
šėly Sekminių Evangelijos,ar
mes priklaupiame prie Dievo
Stalo, prašydamos vieno ma
žyčio stebuklėlio - kad ir į
mūsų širdis nužengtu švento
ji Dvasia ir kad liepsna ku
rią Ji įžiebtų, niekada mumy
se nebeužgestų...
.....
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Skaitykite «Músu Lietuva»
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LIETUVIŠKŲ PAMALDŲ KA
LENDORIUS

Dr. AYRTON LORENA
Dr. VICTOR AUSENKA

TAUTIEČIAI!

Advocacia

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 200,90.
Pinigus siųsti: «Gintaras» Caixa Postai 7988, S. Paulo.

atlieka visus teisinio pobūdžio darbus, kaip įvairių
bylų vedimas, inventarijų sudarymas, deskitis, doku
mentų atitaisymas, nuomininkų išmetimas ir kiti darbai

Pirmą mėnesio sekmadienį;
Bom Retire, Šv. Eduardo
baž. 10 vai., Casa Verde, N.
s. das Dores baž. 17,15 vai.
Antrą:
Parque das Nações 10 vai.
São Gonçalo baž. 17 vai.
Trečią:
Agua Rasa 8 vai., jLapa 16
vai.
Ketvirtą:
Utinga 19,30 vai.,
Paskutinį:
Vila Anastacio 8,30 vai.,

Raštinė:
R Senador Feijó, 131 - 10.° and, conj. 101 - Tel. 35 0062

GEROS ŽINIOS
JAU GALITE PADĖTI SAVO ARTIMIESIEMS
LIETUVOJE IR SIBIRE

KAS NIEKO NEDIRBA, VAL
GO KITŲ UŽDIRBTĄ DUONĄ
KAS LAIKRAŠTĮ SKAITO IR
NEAPSIMOKA PRENUMERA
TOS, TAIP PAT NAUDOJASI
KITŲ VAISIAIS.

* Skubiai išsiunčiame anrangą, 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 Pamargo, 698. Penha
Al. Boguslauskas, R Uranium, 240 - Brooklyn Paulista
Rašykite: Caixa postal 403 — São Paulo.
SIUNTINIAI Į LIETUVĄ

— 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. RÚdge, 1020), f el. 81-0460

PRANAS & CIA. LTDA
Madeiras em gerai

SĖDĖ: Rua México, 98 - 9.o - sala 904 — Bone: 52-0229
Endereço Telegráfico: «CABIUNA»
Rio de Janeiro
Serraria « IT A » — Serra dos Aimorés — Município de
Nanque - Estado de Minas Gerais

«TĖVYNES GARSAI»
LIETUVIŠKOS MUZIKOS VALANDA
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Statybos medžiagos sandėlis ir įvairių geležinių daiktų, indų bei darbo įrankių
krautuvė tiktai pas

RADIO®COMETA — Z.Y.R. 217, Vidutinėmis bangomis
1.130 kels. Mikrobangomis (frequência modulada) 1071 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 I

i

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

inianų Hnranmo a a®

RUA COSTA BARROS,
VIENW

Dabar parduodame:
tf

Siuvamas «Singer»

mašinas,

34-C

TEL. 63-3285

VILA ALPINA

VANDENS LINDO T A

'AI ATSTOVAI GARSIOJO

IKMÁOJ CAKRTEDI m

paskutinio modelio televizijos aparatus «Invictus»,

geriausios rūšies (Alta fidelidade) radijo aparatus.

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

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

nius įtaisymus ir įvairių daiktų dovanoms ir t. t.

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

PRAÇA SAO JOSÉ DOS CAMPOS, 1 - V. ZELINA
SÃO PAULO — Telefone 63 5915
Ponto Final do Ônibus V. Zelina, n.° 93

Caixa Postai 3967

-

SÃO

PAULO

Pastaba: Taisome radijo aparatus,
Darbas garantuotas.
Didelis pasirinkimas medžiagų ir skoningas
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Aberturas de firmas
Encerramentos de firmas
Transferencias de firmas
Cwtrat. na Junta Comercial
Diskai, na Junta Comercial
Escritas Fiscais
Escritas Comerciais
HORÁRIO das

------------------------------------- £
Contratos de locação
Cartas de Fiança
Requerimentos
Balanços
Alvarás diversos
Seguros de Fogo <?
Seguros de acidentes
as 19 horas.
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Fone 63-5294
São Paulo
Medžiaga parduodama ir išsimokęjimui

Ateikite ir įsitikinkite medžiagos ir darbo kokybe ir kaina

LIETUVOS NACIONALINĖ
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTE

6

IR VĖL SKAMBĖS LIETUVIŠKA DAINA......
LIET. KAT. BENDRUOMENĖS CHORO RUOŠIAMAME

Koncerte ~ Vakare
Spaliaus mėn 10 d. Vila Zelinoje. gimnazijos salėje.
Programoje: choro ir solistų dainos.
Gros puikus orkestras, veiks skanus bufetas. IŠ
anksto reikia apsirūpinti pakvietimais ir staliukais.

— INFORMACIJOS priva
čiai i «M.L.» pikninką važiuo
jautiems. Nuo Santo Andrė
traukinių stoties paimti auto
busą, kurs eina į Principede
Gailės, išlipti prie bažnytėlės,
tam pačiam ūkyje kur yra
bažnytėlė vyks pikninkas.
Važiuojant automobiliu iš
São Paulo, pravažiavus San
to Andrė laikrodžio aikštę,
sukti pirmąją gatvę į dešinę.

LOTERIJOS BILIETŲ
PLATINTOJAMS.
Visi “M.L.” Loterijos bilie
tų platintojai prašomi iki sek
madienio atsiskaityti už bilie
tus ir neiš platintu s gražinto,
kad visi galėtų dalyvauti trau
kime.

6. Flam Joseph, gim. 1913 m.
7. Jamontas Ignacas,, gim.
1907 m. Patraipilyje,
8. Jablonskis Liudvikas, sū
nūs Kazimiėro, gim. 1909 m.,
9. Jacevičius Vytautas, gim.
1022 m. Beištrakių km., .Tra
kų apskr.,
10. Gerullis Kurt,
ateitininkams
11.Gadeikis Johann, gim.
1899
m. prie Mažeikių,
Šį sekmadienį 7 vai. 30 min.
12.
Jonaitis
Stasys, sūnus
Šv. Juozapo mokykloje antro
Martyno
gim.
1920 m.,
IŠVAŽIAVIMO PROGRAMA
ji kursų diena. Kalbės kursų
13.
Kalkau
August,
g 1907 m.
9 vai. 30 min. Šv. Mišios vedėja Irena Jurgelevičiūtė
14.
Kalinsky
Georg,
gim.
tema: «Apaštalas Šv. Povilas» 1896 m..
po atviru dangum.
12 vai. prasidės įvairūs lo ir Joana Satkūnaitė “Ateiti
15. Kazlauskas Steponas, g.
ninkų Istorija”. Visiems atei 1897
šimai.
m apie Kretingą,
15 vai. Lietuviškos lėlės lo tininkams ir kandidatams da
16.
Kuodys
Stasys,
lyvavimas privalomas. Kvie
terija
17.
Kriptavičius
Jonas, sū
Veiks bufetas, bus gegužy- čiami ęlalyvauti ir visi kiti.
nus Kazio, gim. 1925 m. Pane
nė ir šuraskų bei dešrelių ke
vėžyje,
Is Lietuvos Konsulo São 18. Karpavičius Povilas, sū
pimas.
Kaulyje A. Polisaicio nūs Povilo, gim. 1925 m.,
NĖ VIENAS TENEPRALEIVeiklos
19. Kromeris Henrikas, gim.
DŽIA
1924
m Tauragėje,
1) Š. m. rugpjūčio mėn. 31
20. Lipowskies Leibe, gyve
PUIKI PROGA, susitikti sa d. buvo pakviestas ir dalyva
vo pažįstamus ir artimuosius vo Tautų Sąjungos Generali nąs Kuršėnuose,
21. Lukošiūnaitė Alfreda, g.
yra «M.L.» išvažiavimas, 27 nio Sekretoriaus p Dag Ham
dieną rugsėjo, į Principe de marskjold, atsilankymo São 1923 m. Kaune,
22 Lemanas Waldemaras. g.
Gales vilą, ūkis Tangarà.
Paulo proga, sutikime;
1920 m. Kaune.
Užsirašyti prašome iš anks
2} Suruoštame rugs. mėn.
23. Anazevičienė Meškausto, iš VILA, ŽELI NO S du au 15 d. São Paulo Gubernato
tobusai išvažiuos 6 vai. ir 30 riaus Ponios, labdarybės rei kaitė Augustina iš Šiaulių,
24. Mikalauskas Pranas, sū
minučių ir du 8 vai., užsira kalams, kinematografo «Regi
šyti galima pas kun. J. Šeš na» atidaryme, dalyvavo kar nūs Prano,
25 Masiulienė Bronė, gim.
kevičių, Br. Šukevičių (spaus tu su savo Ponia;
1923
m. Mažeikiuose,
tuvėję), Juozą Baužį ir Povi
3) Rugsėjo mėn. 7 d. daly
26
Makalauskas
Marija gim.
lą Pavilonį (autobusai išeis vavo Brazilijos Tautinės Šven
1922
m.,
nuo bažnyčios).
tės proga suruoštose iški27 Miglinas Karolis, sūnus
BOM RETIRO, CASA VER mėse;
Jurgio,
DE ir apylinkinių vilų lietu
4) Rugsėjo mėn 4-6 d. buvo
28. Miglinas Jonas, sūnus
viams, autobusas išeis 7 vai. pakviestas kartu su Ponia bei
Jurgio,
nuo N. S. Auxiliadora Bažny dalyvavo Portugalijos Amba
29. Majauskas Pranas, gim.
čios, užsirašyto pas Žaretę sadoriaus Brazilijoje Pono Dr.
1910
m Jurbarke,
Petny ę. rua Newton Prado, Manuel Rocheta suruoštame
30.
Miškinis
Vincas, gim.
534, MOKOS autobusas išeis «Casa de Portugal» patalpose
1927
m
Panevėžyje,
7 vai 30 min. rua Oratorio, priimime ir
31. Narutis Antanas ir Mag
1257, užsirašyti pas p. Pupie5) Kartu su kitais São Pau
nį tam pačiam numeryje. TAU lyje reziduojančiais svetimų dalena,
32. Pakalniškis Martynas, g.
TŲ PARKE užsirašyti pas Jo valstybių Konsulais, dalyvavo
ną Buragą. VILA ANASTAZI kartu su Ponia suruoštose Mo 1901 m.,
33. Pušas Antanas, g. 1905 m.
JOS, LAPOS ir apylinkių lie derniško Meno Muziejaus Pir
tuviai vyks traukiniu iš Lapa mininko pono Francisco Ma- ir Albertas, gim. 1928 m.,
stoties 8 vai. Užsirašyti pas tarazzo Sobrinho, ru g s ėjo |34 Petkevičius Petras, gim..
mokt. St. Kubiliūną (liet, nio mėn 12d. Automobiliu Klube, 1920 m.,
35. Podžiūnas Bronius, gim.
kykloje), p p. Meškauskų ma pagerbimo pietuose.
šinraščio kursuose, rua Dr.
Cincinato Pamponet, 20 , 2.as
PAIEŠKOMI
aukštas, p p. Saldžių krautu
vėje, rua Clemente Alvares,
1. Chmieliauskas Algiman
137.
tas, g. 1924 m Mariampolėje,
2. uibulskienė Sofija, g»m.
— Ausenkų šeima praneša,
kad už A A. kun. Antano Au- Í917 m. Zarasuose,
3. Čekys Pranas, gim 1923
senkos - Dom Estanislau O.S.
B. sielą šv. mišios bus 30 d. rug m. prie Tauragės,
sėjo, ateinantį trečiadienį, Vi
4. Draunevičius Jonas, gim.
la Zelinoje, 7 vai Giminės ir 1917 m. Vilniaus krašte,
5. Dikaitienė • Mnsteikaitė
pažįstami kviečiami atvykti pa
Valerija, gim. 1912 m.,
simelsti.

Vincas Povilas

1923 m Taujėnuose,
36. Petroliūnas Adolfas iš
Linkuvos,
37. Rimkus Franz, g. 1884 m.
38.Ribančiauskas Antanas,
gim. 1922 m. Dotnuvoje,
39. Saukskas Vanda, g. 1926
m. Luokėje,
40. Stropus Mamertas ir Sta
sys iš Kretingos apskr.,
41. Slavickas Kazimieras, g.
1922 m. Mariampolėje ir
42.Stonys Stasys, gim. 1899
m. Laukuvoje, Tauragės
apskr..
Ieškomieji arba apie juos
žinantieji, prašomi atsiliepti :
CONSULADO DA LITUÂNIA
R. Dom José de Barros 168,
Caixa Postal 7249, São Paulo
/
— Brasil —

SVARBUS PASITARIMAS - RO
SĖDĮS
Rugsėjo m. 30 d, ateinantį
trečiadienį. Vila Zelinoje, 20
vai. šaukiamas Liet. Bendruo
menės Tarybos, organizacijų
valdybų, spaudos bei radijų
programų atstovų ir visuome
nės veikėjų posėdis lietuvių

imigracijos iMMMan
programai apsvarstyn^^^™
Programos projektą paruo
šė inž. Z. Bačelis. Paskirų
kvietimų nebus siunčiama. Rei
kia manyti, kad valdybų na
riai laikraštį skaito, ar klau
so lietuviškų programų per ra
dijo Todėl niekas nežinojimu
negali teisinus, l.b. Valdyba
— Šį. šeštadienį V. Zelinoje
sukurs naują šeimos židinį Ed
vardas Žalys su Olga Jareskai
te. Šliubas bus 18 vai. Taip pat
ši šeštadienį sumainys žiedus
Stefanas Gernovski su Žanete
Karklelis.
— Š. m. rugsėjo mėn. 30 d. p.
Marija čiuvinskienė L. S.B. Pir
mininko Kpt J. Čiuvinsko žmo
na, išvyksta ilgesniam laikui a
tostogų. Vyksta ispanų laivu
Cabo São Vicente į Italiją, iš
ten į Aleksandriją pas savo dūk
terį Mildą, kuri yra ištekėjusi
už Egipto Valstybinio Banco Di
rektoriaus Aleksandrijoje.
P. M. Čiuvinskienė žada aolankyti taip pat ir Šventąją Že
mę ir savo kelionės įspūdžiais
pasidalys su “Mūsų Lietuvos”
skaitytojais.
P. M. Čiuvinskienė, negalėda
ma asmeniškai atsisveikinti su
savo draugais irprieteliais,pra
šo už tai atleisti ir šia proga
linki jiems geros kloties ir iki
greito pasimatymo.
Korespondentas

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

Paieškoma Patarnautoja
LIETUVĖ lengviems namų darbams. Atlyginimas: 4 000
kruz., išlaikymas ir atskiras kambarys. Kreiptis į ponią
Danutę - tel. 61 41-59.
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EJCKlTORId CONTÁBIL
NATČIMENTC
Irmãos Nascimento
RES. C.R.C. SP. Nro 1.484

Atlieka firmų atidarymus, perleidimus, komercines
ir industrialines apyskaitas, sutvarkė 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

RESTORANAS
SU

TÃãbelis

ŠOKIAIS

LIETUVIS ADVOKATAS

Kai Jums reiks kokio nors patarnavimo,
kreipkitės į savo tautietį
RAŠTINĖ
REZIDENCIJA:
Rua Boa Vista, 133
5° andar - sala 11

S. PAULO

Paruosiam Kauno ir Rygos valgius

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

Jauki

broliu

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

Atidarytas

ANTANO fAVIILOIMIO

latviu

aplinkuma

europietiška ir moderniška

nuo

16

iki

3

vai. ryto

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.

Rua Augusta, 926

»

Tel. 36-5862
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S. Paulo

