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Dariaus ir Girėno testamentas mus 
įpareigoja

Prirėš 27 metus, ne tuščių 
nuotykių jieškodami, Darius 
ir Girėnas pakilo iš New Yor 
ko aerodromo ir išskrido Tė
vynės link Du oro sakalai, 
nesenai prisikėlusią naujam 
gyvenimui Lietuvą, norėjo 
papuošti «Lituanikos» žygio 
pergale.

Šis skridimas buvo skirtas 
Lietuvos ir lietuvių garbei, 
«Tau, Jaunoji Lietuva skiria 
me šį skridimą», jie rašo sa
vo testamente

Darius ir Girėnas buvo du 
toli už jūrių marių gyvenan
tieji lietuviai Nors gyveno 
turto ir prabangos krašte, ta 
čiau savo tėvynės nepamiršo 
Tautinis susipratimas ir kil
nus idealizmas įkvėpė jiems 
drąsos atsiplėšti nuo žemės, 
kilti į erdves ir užjūrio 
išeivių brolių vardu nunešti 
numylėtai tėvų žomei sveiki 
almą.

Bet . Soldino miškuos, neto

Kulkoms g

«Daugel, krito sūnų, kaip tų 
lapų rudens» (Maironis), ge
riausių Lietuvos sūnų gimto 
je žemėje tolimame Sibire. 
Kelias į laisvę yra aukomis 
nuklotas

Nese ai teko skaityti laiš
kas iš Lietuvos, rašy as vie 
no studento, kurio visi arti 
mieji gyvena Vakaruose lais 
varne pasaulyje Jam irgi bu 
vo sudarytos sąlygos pasi
traukti į užjūrį. Bet jis atsi
sakė išvykti iš Lietuvos, nes 
anot jo žodžių ir taip mūs 
čia. palyginamai su darbų 
daugybe, nedaug yra». Tauta, 
kuri nebijo mirti už laisvę, 
anksčiau ar vėliau ją atgaus.

Bet ar verta kovoti už lais 
vę? Ar verta tiek daug aukų 
už ją sudėti? Ar nebūtų ge 
riau prisitaikinti prie okupan 
to ir kiek aplinkybės leis, puo 
selėti lietuvišką kultūrą? Kas 
gali nugalėti tokį milžiną, 
kaip komunistinė Rusija?

Husų rašytojas Berdejavas 
rašo, kad tauta nemylinti lais 
vės yra sušunėjusi tauta

P.iŽvelge į gyvenimą mato 
me. kad net pačios žemiau
sios ultūros tautelės veržia
si į laisvę ir s^oja greta kitų 
laisvų tautų Nejaugi mes lais 
vės amžiuje galėtume pasi
tenkinti vergo likimu?

Pagaliau laisvė yra būtina 
sąlvga tautiniam pašaukimui 
įvykti inti

Lietuviška kultūra, menas, 
mokslas tegali klestėti tik tai 
rusvoje Lietuvoje. Tik- laisvė 
gali sudaryti sąlygas pasirei
kšti ir iškilti i viršūnes tau
tinei kultūrai

Pa'i laisvė nėra idealas pats 
sav. e oet yra būtina sąlyga 
tiek paskiram asmeniui, tiek 
tau ai pasireikšti kultūrine 
kūųvba.

Mes išeivijoje esame savo 
tautos didesnė ar mažesnė da 

Ii nuo tėvynės, «Lituanika» 
atmušė sparnelius i sausą eg 
lėlę Darius ir Girėnas užmi
go amžiams čia.

Nuliūdo Lietuva, gedulo v ė 
liavos apdengė visą kraštą. 
Minios lietuvių, susirinkusių 
iš visos Lietuvos apylinkių 
didvyrių sutikti, su gedulo 
ženklu veiduose ir širdyje 
skirstėsi Anot dainos, «verkė 
Neris, Nemunas, Šešupė, ver 
kė motina sena, verkė visa 
Lietuva».. Didžios idėjos, anot 
Maironio nemiršta kaip žmo 
nės, bet jos neina be skaus
mo karios Jos mėto nekartą 
žaibus.

Soldino miškų tragedija, tar 
si buvo priminimu besiartinau 
čios didžiosio- Lietuvos tra
gedijos, prasidėjusios 1940 
metais ir lig šios dienos 
dar nepasibaigiančios Užgr.u 
vusi nelaimė — dvi okupaci 
jos — Lietuvą pareikalavo 
daug aukų ypač iš jaunimo.

«Ir nebuvo namų nei dirbtuvių.
Anei rūmų, nei grjūvančios l^vA£L~jz....
Kur nebūtų stovėjęs lietuvis

rojant prie savo trispalvės».
(J Kruminas)

lis. E ame surišti su jos lai
mingu ar nelaimingu isto iniu 
likimu Lietuviška išeivija, lais
vėje gyvendama, negali ra 
mitai žiūrėti rankas sudėjusi 
į pavergtą fiziniai ir dvasiniai 
naikinamą Lietuvą Mūsų pa 
reiga. daryti visa kas yra ga 
Įima esamuose sąlygose, tėvy 
nės išlaisvinimo valandos pri 
siartinimui Nepajunta oku
pantas, kad kiekvienas lietu
vis, kur jis bebūtų yra lais
vės idealo gynėjas

Kita didelė išeivijoje prob'e 
ma, tai ietuvybės išlaiky
mas. Tai didelė ir plati tema, 
bet kartu aktuali ir neatidėti 
na tolimesnei ateičiai Ją pri
valome spręsti visomis turi
momis šiuo metu jėgomis ir 
priemonėmis Sprendimo sek 
mingamas priklauso nuo susi 
domėjimo ir ypač atsakomy 
bės pajutimo už lietuvybės li
kimą.

Prie esami) sąlygų nesame 
skurdžiai inteligentinių jėgų 
atžvilgiu nei ubagai ekono 
miškai, būtų galima gražiai 
susitvarkyti Tik per daug esą 
me išsisklaidę, kur kitur dė
mesį nukreipę Lietuvių Die
nos išvakarėse, 13 d rugpiu 
čio. organizacijų valdybų, įvai 
rių sambūrių atstovų, visuo
menininkų susirinkime gyvy
biniais lietuviško gyvenimo 
klausimais bus paruošti pla
nai. kurie bus paskelbti 14 d. 
rugpjūčio, iškilmingo posė
džio me u

Gyvename tokį momentą 
kada delsti trepsėti vietoje 
nesusiklausyti reikštų musų 
kuMūrinio. visuomeninio gyve 
nimo bankrotą be jokios vil
ties kada nors iš naujo pa
kilti

Dariaus ir Girėno - Išei 
vio Diena rimta proga pasi
žiūrėti kur stovime ir kuriuo 
keliu privalome pasukti.

RUSAS SAUVALIAUJA
KOLCHOZE

Vilniaus «Tiesos» 137 nume
ri je korespondentas patiekia 
liūdną vaizdą apie tai, kaip 
Lietuvoje savi valia ja rusai. 
Užvenčio rajono «Varputėnų» 
kolchozo pirmininkas Aleksan 
dras Kurušinas, nuo 953 me
tų vadovaudamas kolchozui 
jį visai susmugdė gi pats pra 
lobo Savame kolchoze jam 
«persiaura», skundžiasi kol 
ehozininkai Kurušino «preky 
biniai ryšiai» siekia daugelį 
Rusijos sričių. Ukrainą ir u 
tas sritis O kas mums, kol 
chozininkams. iš to. klausia 
eiliniai kol hozo nariai Kam 
šienauti pievas Kaliningrado 
srityje jei savos lieka nenau 
dotos? Kurušinui žinoma, ma 
žiausiai rūni lietuviškojo kol
chozo gerbūvis. Kolchozo miš 
ką jis siunčia į Zaparožę, bul 
ves į Leningradą, obuolius į 
Uljanovską, o kolchozinin- 
kams moka gramais ir kapei
komis Nežiūrint, kad skriau
džiami ir išnaudojami kolcho 
zo darbininkai ne kartą krei 
pėsi paramos į rajono vykdo 
mąjį komitetą, j j artij< s rajo 
no komitetą,ąfafa mos iki šiol 
iš niekur negavo. .

RAŠOMOJI MEDŽ7G1 — IR
TA PROPAGANDINĖ

Petrašiūnų popierio fabri
kas (Janonio vardo) Lietuvos 
sovietinės okupacijos 20 me
tų p minėti gairdna sąsiuvi
nius su užrašu: «Tarybų Lie
tuvai 2o metų» Panašiais šū
kiais «padailinti> ir komplek
tai popieriaus laiškams bei 
raudoni t loknotai.

AR TEKS PERKELTI 
PAŽAIiL.O VARPINĘ?

Kauno HES sudarytoji «jū
ra» daugelyje vie ųardokran 
tųs, sudaro nemažai rūpesčio 
inžinierinės geodezijos spe-

Lietuvi, 13 ■ 15 d. rugpiucio nesusins k jokiais kitais įsiparei
gojimais. Dalyvauk 35 metu imigracijos paminėjime- čia prisi
minsi nueita naujoje tėvynėje kelia, išgyventus sunkumus 
ir pasidžiaugsi pasiektais laimėjimais. Minėjimo Programa: 
Rugpiucio m. 13 d.: 17 vai. Vila Belos mokykloje svečiu, organizacijų bei 

įvairiu organizuotu vienetu atstovu ir visuomeninku posėdis, kuriame bus Svars 

tomi tolimesnio veikimo planai. Po posėdžio bus susipažinimo vaisęs.

14 d. rugpiucio, 11 vai. pamaldos São Paulo katedroje.
15 vai, Lega Lombardo salėje isKilmingas posėdis, pla

ti meninė programa ir galop pasilinKsminimas.
15 d. rugpiucio 15 vai. sportas Vila Zelinoje. 

įėjimas bus su paKvietimais.

PAVERGTŲJŲ TAUTŲ 
SAVAITĖ

Pra ėjusiais metais liepos 
mėn 17 dieną Jung inių Ame 
rikos \ alstybių parlamentes 
priėmė įstatymą ir preziden
tas patvirtino kuriuo yra įs
teigiama PAvERG : ŲJŲ TAU
TŲ SAVAI I É, Šios savaitės 
tikslas stiprinti kovą, visomis 
priemonėmis už pavergtųjų 
tautų išlaisvinimą Jau pats 
faktas, kad Amerikos pa-la
mentas šį Įstatymą priėmė ro 
do. kad demokratiškos Ame
rikos vyriausybė ir visuome
nė remia pavergtųjų pastan
gas už išsilaisvinimą.

30 METŲ «LIAUDIES» SEIMUI

Liepos 21 d. 1940 m. Lietu
voje buvo išrinktas vadina
mas «liaudies seimas» Jo iš
rinkimas buvo toks pat, kaip 
visi komunistų «seimai» Kan
didatus turi teisės statyti tik 
viena komunistų partija bal 
savirno kontrolė tik komunis 
tų partijos rankose. Išrinkta 
sis liaudies seimas «paprašė» 
Lietuvą įjungti į Sovietų Są
jungą Minėti rinkimai buvo 
pav1 zdingas sietuvos liaudies 
valios suklastojimas, kuris 
baigsis tik tuomei kai iš Lie 
tuvos okupantas pasitrauks

— TOKIO. Nepažįstamas 
žmogus, kokių 45 metų am 
žiaus, durkiu subadė Japoni 
jos minister) pirmininką No 
bu sukę Kis hi. prie jojo buto 
d-urų Nugabenus sužeistąjį į 
ligoninę, buvo pranešta, kad 
jo stovis esąs patenkinamas.

— RUSAI 1 d liepos mėn. 
vėl numušė amerikiečių ka- 

cialistams. Šiuo metu tiria
ma, ar Pažaislio vienuolyno 
varpinę reikės iškelti ar ap
saugoti ją. sutvirtinant šlaitą. 
Tas pats liečia ir dalį Zuiky- 
nės žemės 

rišką lėktuvą tipo «KB-47», ku 
ris skraidė virš šiaurinio led 
jūrio. Dabar jie vėl tvirtina, 
kad lėktuvas skraidęs virš ru 
su teritorijos ir sako, kad gis 
pažeidęs jų suverenitetą To 
kia prasme rusai skundžia a- 
merikiečius Jungtinių Tautų 
saugumo taryboje, o taip pat 
kalbina Angliją kad tas lėk 
tuvas pakilęs iš amerikiečių 
bazės Anglijoje, vadinamos 
Witney. Rusai 10 dienų tylė
jo. nieko apie lėktuvo nurau
simą nepranešdami Jie esą 
turį diu amerikiečių lakūnus 
belaisvėje, o vienas žuvęs.

— PERU valstybė šaukiaA- 
merčkos valstybių organizaci 
jos susirinkimą, kurturėtų bū 
ti svarstomas Sovietų įsikiši
mas į Amerikos žemynų rei
kalus. Kubos salos atveju.

— KUBOS Fidel Castro nu
savino amerikiečių, anglų ir 
olandų žibalo refinarijas JAV 
bės dėl to atšaukė cukraus 
pirkimo sutartį. Liks nenupirk 
ta 700 tūkstančių tonų Kubos 
cukraus Sovietija ir Kinija 
ža a tą cukrų nupirkti už jį 
mokėdami savo gamy! os pre 
kėmis Rusai dabar siunčia į 
Kubą savo naftą Kuba skun 
džia JAV bes Jungtinių Tautų 
Organizacijoje kaltindama už 
«agresiją» dėl cukraus impor 
to atšaukimo

— VOKIETIJOJE buvo su
imta 14 asmenų tinklas šaipi 
nėjęs rusų naudai Jie turėję 
sekti visus tuos,kurie atbėgę 
iš rytinės Vokietijos, ir prie 
progos juos pagrobus grąžin
ti komunistams atgal.

— ARGENTINA reikalauja, 
kad Izraelis sugrąžintų atgal 
iš Buenos Aires pagrobtąjį na 
cistą Eichmaną, nes jų nuo
mone tik tokiu būdu bus lik
viduotas Argentinos suvereni 
teto pažeidimas.

- NEW YORK. Į šį uostą 
įplaukė naujas italų transa- 

( abaiga 6 pusi.)
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2 pusi. MŪSŲ LIETUVA 1960 m liepos 16 d.

LAIŠKAS IS LIETUVOS
(tęsinys)

Šiandien, kaip niekada, yra 
pakilęs tautinės garbės jaus 
mas. Jei pirmaisiais pokario 
metais didesniuose miestuose 
įstaigų ir parduotuvių iška
bos buvo rašomos dažniausiai 
rusų kalba, tai šiandien gali 
ma pastebėti kitą medalio pu 
sę. Išnyksta tokios iškabos, 
jų vietą užima gražios lietu
viškos. Niekas nesidaro iš
kart. Bet koks lietuviškos dva 
sies puoselėjimas, pastangos 
išlaikyti tautinį branduolį, bet 
kok;omis sąlygomis — yra in 
teligeniinių sluoksnių nuveik
ta dalis. Visas šis «lietuvėj!- 
mas», jei galima taip išsireikš 
ti, davė tautiečiams daug drą 
sos ir jėgų

Prieš keletą metų Lietuvą 
įvairiais keliais pradėjo pa
siekti užsienio lietuvių spau
da. Tiesa, ji nėra visiems pri 
einama, bet laikraščių redak
cijos, bibliotekos, gauna Ame 
rikoje ir kitose šalyse išei
nančius laikraščius. Jie skai 
tomi su įdomumu Bėda tik, 
kad tiek dabartinė Lietuvos 
spauda, tiek užsienio lietuvių 
leidiniai nepašykšti vieni ki
tiems piktų žodžių. Jie pra- 
lenda visokia forma Man te
ko kalbėtis su gerbiamu irži 
nomu Lietuvoje profesorium.

«Paskaitau kartais ‘Dirvą’, 
prisipažino profesorius Ge
rai. kad lietuviai ir užsienyje 
nesudeda rankų nesirūpina 
vien tik savo asmeniniais pa 
toguaiais. Leidžia laikraščius, 
knygas kitus leidinius. Bet 
kartais perdaug jau piktai a- 
pie mus kalba Štai skaičiau 
kaž kieno mažą žinutę, kad, 
girdi. Lietuvoje visos knygos 
tik šlamštas, o ten užsienyje 
lietuviai knygų išleidžia žy
miai daugiau ir visos labai 
geffos. Aš nekaibu apie groži 
ne literatūrą, bet mokslinių 
veikalų, meno st dijų, Lietu
va išleidžia tikrai gerų. Už
gauna širdį žodžiai, būk mes

niekam verti.»
Paprasti profesoriaus žo

džiai, be, juose daug širdies. 
Šis faktas dar kartą rodo, 
kad? lietuvis inteligentas domi 
si viskuo, kas pasiekia jo akį’ 
ir ausį, domisi savo tautiečių 
veikla, darbais.

Lietuvoje inteligentai nesė
di sudėję rankas, jie daug 
dirba visose srityse ir kiek- 
no intelektualo siekimas yra 
— bet kokiomis sąlygomis iš 
kovoti Lietuvai lietuviams ge 
rą vardą. Užsienyje gyvenan
tieji lietuviai turi gal būt ge
resnes sąlygas Plačius įvai
rių specialybių sluoksnius jie 
gali informuotu apie Lietuvą, 
jos žmones kultūrą ir bui 
tį. Pagrindinė Lietuvos gyven 
tojų mase savo gerą vardą 
gali iškovoti kuo nors pasi
reikšdama, iškildama, sovieti 
nių tautų tarpe, Ir reikia pa
sakyti, kad lietuviai ukrainie 
čiu, gruzinų estų ir kitų tau
tų akyse yra darbšti gabi, 
energinga tauta Šitas pripa 
žinimas ateina ne taip sau. o 
būva iškovota-. Iškovotas ar
tistų, muzikų, mokslininkų, 
dailininkų, filmų gamintojų, 
sportininkų. Galima įvairiai 
vertinti šių Lietuvos intelek
tualų veiklą, bet jie įrodė vi 
sai sovietų Sąjungai, kad yra 
verti doro vardo Tai yra 
daug. Tuo tai ir paremti mū
sų Lietuvos in eūgentų sieki
mai.

Apie šitų siekimų įkūniji
mą, apie tai kokius darbo vai 
sius yra prinokinusi Lietuvos 
inteligentija sunkiomis kovos 
už egzistavimą sąlygomis, bū 
tų galima daug pasakyti. Bet 
tai jau plati ir atskira tema. 
Liekam nepaslaptis. kad be 
lietuvių inteligentų Lietuvoje 
yra ir rusų, lenkų, žydų inte
ligentijos. Kaip santykiauja 
šių tautų atstovai, kuo reiškia 
si jų veikla, kokią įtaką pa
lieka paskirų tautų inteligen 
tų kultūra — tai svarbios ir 
įdomios problemos kurios ne

KAZYS ZUPKA

JDÀUNUCEl' LIETUVIAI
Kaip slėnių peteliškė, eirdvėn nešdama pavasarį 
Pakilot Jūs virš neapžvelgiamo Atlanto
Ir išnešėt į aukštumas mažytės ž«mės vardą - 
Kaip žvaigždę iš nakties, kuri nei pateka, nei krenta.

Kokia banga užtvino kraštą džiaugsmas
Ir žvilgiai kaip sustingo Jūsų žemės skliaute! — 
Kiekvieną debesėlį ilgesys į mūsų kraštą nešė, 
Kiekvienas paukštis skrido tik į mus ir visą naktį siautė.

Praskrido, ir naktis, ir deb sėliai, ir lyg vieno paukščiai.
Niūrius ir tylinčius išleido mus aerodromas.
Bet laukėm: gal vidudienį, gal vakarą,
Nors nerimas kaskart vis griaužė nenorom mus.

Ir juodu šydu plakėsi padangėj,
Kol gedulan įsupo mus visus iš vieno,
Kol genule mums atnešė vardus Atlanto erdvių —
Ir Dariaus ir Girėno ..

Ne visą kelią nešėt Jūs mažytės žemės vardą, 
Bet didvyrių mirtim jis Soldine apskriejo žemės ašį. 
Nusilenkė jums visos žemės,
O žalias kraštas - širdimi ir ašara — Jus įsirašė.

gali būti aplenktos kalbant a 
pie Lietuvos inteligentiją Bet 
tai irgi.temos, kurias reiktų 
atskirai išnagrinėti.

Ar patenkinta Lietuvos inte 
ligentija tuo ką j)i yra šian
dien išsikovojusi savo veik
lumu darbu? Žinoma ne Daug 
dar reikia dirbti, daug k.iū 
čių į eikti o svarbiausia pa 
sirinkti teisuigą kelią, kuriuo 
būtų nužymėta Lietuvos atei
tis.

Senesniems inteligentams 
jau neužtenka tam jėgų, bet 
jaunieji, nors ir klupdami, ta 
čiau nebodami sunkumų, pe
rima darbą. Ateitis priklauso 
jauniesiems.

— Paskelbė balsavimo duo
menis dar prieš rinkimus. «Ve 
černi Praha* laikraštis smar
kiai užpuolė Londono «FC1.» 
leidinį už tai. kad pastarasis 
Londone paskelbė Čekoslova 
kijo.8 «rinkimų» duomenis ke
turias dienas pries «rinki
mams» įvyksiant «F.C f.» rin
kimų duomenys, be to, buvo, 
perduoti keletos vakariečių 
radijo stočių ir vakariečių 
spaudos, taip kad žmonės ko
munistinėje Čekoslovakijoje 
galėjo būti tikri, jog «rinki
mų» farsas yra žinomas ir su 
prantamas laisvajame pasau
lyje.

— Lenkijos žemės ūkis ge 
rokai išsiskiria iš kitų Rytų 
bloko kraštų žemės ūkio for
mų. Paskutiniame Lenkijos že 
ūkio laikraščio «Gaspodarka 
Planova» numeryje rašoma, 

kąd trečiojo penkmečio i’961 
65 m ) laikotarpyje jokio ko 
lektivizacijos paspartinimo že 
mės ūkio srityje nebūsią.

Visuose sovietinių satelitų 
kraštuose - išskyrus Ler k - 
ją — 70 100% ūkių yra kolek 
fi vizuota; tuo tarpu Lenkijo 
je koiektyvizuotos žemės s e 
kia tik 12%, kurių maždaug 
1 procentą sudaro kolchozai; 
likusią dalį sudaro taip vadi 
namieji bandomieji ir valsty
biniai veislininkystės ūkiai.

Minėtas lenkų laikraštis pa 
žymi, kad geresnių rezultatų 
pasiekiama privačiuose ūkiuo 
se. Dėl to Gomuikos vyriau
sybė leidžia ūkiui eiti sena, 
nesukolektyvinta vaga.

Nuo W56 iki 1960 metų vi
sa žemės ūkio gamyba paki 
]o vidutiniškai 3,6% metuose 
Tuo tarpu valstybinių ūkių ga 
myba pakilo tik 0.3% Nežili 
rint, kad suko chozinti ūkiai 
naudojosi va stybine parama 
kaip kreditai, žemės ūkio ma 
šiuos ir trąšos jie toli gražu 
savo gamyba nega i susilygin 
ti su privačių ūkininkų ga
myba.

MOKSLŲ AKADEMIJOS 
NARĖ

Dr. Halina Montvilienė šio
mis dienomis priimta į New 
York Academy ofsciences na 
rius. Praėjusiais metais New 
Yorko universitetas dr. Mo»nt 
vilienei suteikė daktaro laips 
nį matematikos srityje.

— Per savaitę atbėgo 41-9 
asmens Tarp birželio 18 ii 24 
dienos iš Vokietiįos soviet - 
nės zonos atbėgo į Vakarų 
Berlyną ar į Vak. Vokietiją 
4129 asmens. Savaitę prieš tai 
buvo atbėgę per 3600. Pažy
mėtina, kad atbėgusiųjų tar
pe yra didelis nuošimtis jau
nuolių kareiviavimo amžiuje.

— 700 latvių šoferii| prieš 
kurį laiką perkelti iš Latvi 
jos į Kazachstaną.

Išeivijos Kryžkelėje.
Pastarasis metas lietuviš 

koj išeivijoj žymus neeilinio 
pobūdžio įvykiais ir charak
teringas neramia, virpančia, 
besiblaškančia nuotaika. Tas 
ženklina, jog priėjome tam ti 
krą kryžkelę, kuries faktas 
savo ruožtu suponuoja mąsty 
mo ir sprendimo metą Šią 
prasme ir norime mesti kele 
tą labai apibendrintų minčių 
nesileisdami nei į smulkme
niškas analizes nebandydami 
ko kritikuoti nei pagaliau, pa 
teikdami smulkiai išdirbtų pla 
nų ateičiai.

I.
Stabtelti visuomeninio gyve 

nimo sūkuriuose ir pažvelgti 
iš kur atėjome, kur esame ir 
kur einame mus verčia, visų 
pirmiausiai mūsų pačių gyve 
nimo ir veiklos tėkmė

Naujajai emigracijai, kuri 
didele dalim šiandien suka lie 
tuviško gyvenimo ratą, jau 

penkiolika metų Tautai — 
trumputis laiko tarpas, emi 
gracijai svarbus ir netlemian 
tis laikotarpis. Į kur mes per 
tuos penkiolika metų atkelia 
vome? Kitais žodžiais - ko
kiose pozicijose mes šiandien 
esame?

Pasaulis per tą laiką mažai 
pakito. Nepakito ir mūsų kaip 
žmonių, kaip lietuvių ir kaip 
politinių emigrantų gyvenimo 
prasmė, pareigos, uždaviniai 
— moralinė atsakomybė prieš 
Dievą, prieš tautą ir prieš sa 
ve Tad ir šiandien pries mus 
du šventi įstatymai — Lietu
vos vadavimas Ir lietuvybės iš 
laikymas.

Lietuvos vadavimo sri yje 
šiandien nesame pačioje ge
riausioje padėtyje Vyriausio 
Lietuvos Išlaisvinimo Komite 
to veikla mūsų pačių apsrab- 
dyta, politiniuos sąjūdžiuose 
gausu oportunizmo, nesveiko 

super konservatyvumo; sepa 
r tizmas verčiamas dorybe, 
elgetiškas priklausymas ki
tiems temdo mūsų nepriklau
somumo jaumą ir t.t Tokia 
padėtis dezorientuoja visuo- 
nę — mažėja aukos, vis sun 
kiau darosi surasti talkininkų, 
gausėja ir smulkėja vidinės 
problemos, užtemdančios pa
grindinius uždavinius ir tiks
lus

Gausu pasimetimo ir kitose 
srityse — taip vadinamuose 
kultūros baruose Senoji emi- 
gaeija taip daug dirbusi ir gra 
žiu laimėjimų atsiekusi, nau
josios emigracijos buvo iš
stumta iš bendro darbo. Aro
gancija. puikybė, realus gyve 
nimo nejutimas, nesupratimas 
psichologinių sąlygų per ke
lis metus išstūmė iš lietuviš
kojo gyvenimo tėkmės tūks 
tančius lietuvių Išstūmė ne- 
g ąžiuamai Buvo tariama jog 
«švarioji kauniškė lietuvybė» 
sužydės ir nusiaubs Ameriką. 
Deja šiandieninė padėtis ne
šviesi, gi ateitis dar tamsesnė. 

Lietuviškųjų knygų ir laikraš 
Čių skaitytojų skaičius suma
žėjo ir vis mažta. Nežiūrint 
pastovios infliacijos, kad kie 
kybiško pinigų padaugėjimo, 
ir dešimteriopo mūsų pratur
tėjimo, aukos menkėja Vargo 
mokyklos, kurios privalėjo bū 
ti tik pereinamojo laikotarpio 
fenomenu kelyje į normalų 
vienoki is ar kitokios formos 
lituanistinį švietimą, tapo pas 
toviu ir, deja, silpstančiu fak 
tu Jaunimas nutausta daug 
greičiau negu patys didieji 
«pesimistai» pranašavo. Keli 
šimtai aukštuosius mokslus 
baigusių jaunųjų, į kuriuos bu 
vo dėta tiek gražių vilčių, 
kažkur dingo. Daugumas jų 
taip gebėjo pasislėpti, jog ne 
randame jų nei aukotojų są
rašuose, nei organizacijų su
sirinkimuose. jau nekalbant 
apie jų kaip visuomenės gai 
viojo ir vadovaujančio ele
mento pareigas. Jie turėjo 
užimti «senių» vietas, tačiau 
jie daug greičiau paseno po 
pirmos algos ir pirmo name 

lio. (Tarp kitko didėlis «nuo 
pelnas» už tai tenka energin 
giesiems «kartų skirtingumų- 
filosofams kurie tarsi «prana 
šai», «jautę pareigą» tą jauni 
mą atskirti iš visuomenės ir 
uždėti jam kuniųaikštukų ka 
runą, bet pakėlę jį į padebe
sius paleido į svetimas paden 
ges).

Pats pastarasis ir daugiau
siai vilčių žadėjęs mūsų užsi 
mojimas — sukūrimas gyvy
bingos Lietuvių Bendruome
nės — irgi apibliuško pakelė 
je, nežiūrint šimtų nuoširdžių 
jos vadovų tikrai pasiauko
jančio darbo. Nė vienas pa
grindinių LB- tikslų nėra pa
siektas. Ji netik visuotinai ne 
apjungė visos išeivijos, bet or 
ganizacine prasme jai priklau 
so tik dalelė lietuvių. Kultū
rinė veikla (konkrečiai — kny 
gų laikraščių, vadovėlių lei 
dyba, švietimo reikalai ir kt.) 
yra lygiai dezorientuoti kaip 
ir anksčiau, jos autoritetas 
masėse mažas: angliškai kai 
bantiems lietuviams ji visai
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Stasys Santvaras

Darius ir Dirėuas
Tūkstančiai akių sužiuro vakaru osna,
Nes iš tenai turėjo kilti geležiu s paukštis 
Tartum mirštanti plaštakė, daužėsi kožua širdis 
Spėliojimai, kaip žvaigždės, nardė tolumas ir aukštį.

Tuo metu didingos žirklės kirpo erdvę, 
Kaip siuvėja vestuvių baitą drobę .
Audra ir žainai ugninėm rankom taškė debesis, 
Bet niekas nūn auksinių žirklių nepagrobė..

Iš padangių narsūs vyrai pažvelgė į kontinentą, 
Į žemę, kurioje budėjo mylima tėvynė — 
Kraštas lygumų ir žydinčių darželių. —
Kuriam per vandenyno platybes jie kelią skynė...

Kaip neregėti juodvarniai, pradėjo lėkti žinios — 
Nebėr jau Dariaus ir Girėno.
Ir juodos vėliavos, kaip liūdnos našlės,
Iškilo į gatves nuo Vilkaviškio ligtoliųjuEžerėnų...

Sukurto aukuro liepsningi dūmai kyla
Ir tūkstančiai širdžių aprauda kraujo auką...
Ak. tą, kuri pasiaukojimu didžiu
Gyventi, kurt ir viską nugalėti šaukia. .

Sudužo greitasparnis laivas i maž»as skeveldras, 
Bet regiu — nesudužo amžinasis žodis.
Kad Lietuva ir šių dienų giedrioj aukštybėj, 
Kaip nugalinti karalienė pasirodė...

uvos 8 mechanizatoriai, 
kurie remontuos techni
ką, o vėliau padės nuim 
ti javus.

Lietuvos žemės ūkio 
klausimais

Lkp centro komitetas 
ir M in. taryba birželio 
pabaigoje apsvarstė klau 
s«mą kaip A'ytaus ir Siau 
lių rajono kolchozai ir 
tarybiniai ūkiai prižiūri 
pasėlius Priimtame nuta 
rime pažymima, kad Aly 
taus ir Šiaulių rajono ko 
minėtai neišnaudoja re
zervų kovai su piktžolė 
mis bei žemės ūkio kul 
turų kenkėjais nepakan 
karnai kontroliuoja, kad 
šie darbai būtu laiku at 
likti. Alytaus rajone iki 
birželio 2 dienos tik 
50% ° Raseinių rajone 
vos 35 % bulvių pasėlių 
tarpaeiliai pi!mą kartą 
išakėti. Nebaigtas eukri 
rdų runkelių retinimas ir 
kukurūzų tarpueilių pir 
mas Įdirbimas. O šios 
kultūros antras Įdirbimas 
Alytaus rajone atliktas 
tik 66 %. Šiaulių rajone 
53 % Kai kuriuose kol
chozuose kukurūzų pašė 
liai apaugę piktžolėmis. 
Nepakankamai naudoja
mos cheminės priemonės 
kovai su piktžolėmis Iki 
birželio 20 dienos Šiaulių 
rajone chemikalais api
purkšta »ik 18 % kukurū

zų ir 34 % linų © Alytaus ra 
jone vos tik 11 % kukurūzų 
pasėlių

— Vilniaus «Tiesos» 143 nu 
meryje Pandėlio rajono Vii. 
košių kolchozo pirmininkas 
duoda keletą pavyzdžių, kaip 
«racionaliai» nustatomos dar
bo normos ir atlyginimas už 
darbą Keletas pavyzdžių: Kol 
chozininkas per 8 darbo va
landas privalo pagaminti 500 
kuoių aptvarams, už tai jam 
turi būti priskaitoma 1.25 dar 
badienio. «Ar gali žmogus 
per 55 sekundes nuplauti, nu 
žievinti ir užsmailinti kuolą»? 
— klausia šio «Tiesos» strai
psnio autorius Toliau jis ra
šo, ar šių darbo normų reko
mendacijų autoriai iš viso įsi 
vaizduoja, apie ką jie rašo

— Talino uostas esąs užsie 
nio laivams uždarytas, prane 
šama iš Stockholmo

— Lenkijo je’'nuteista pasta 
rais metais 63 kunigų, kurie 
buvo kaltinami pasipriešinę 
komunistinei valdžiai arba ve 
dę antikomunistinę agitaciją.

— Įsišoko sū kolchozais. V o 
kietijos sovietinės zonos ko 
munistinis režimas, varu ir 
paskubomis pravedęs žemės 
ūkio knlchozaciją dabar pa
sijunta dideliuose ūkiniuose 
sunkumuose. Paprastai kai 
bant — trūksta maisto pro
duktų. Priverstiną kolchozaci 
ja vykdant tūkstančiai pačių 
pažangiausių ūkininkų bėgo 

(ir dar bėga) į Vakarus, kas 
sovie’inės zonos žemės ūkio 
pajėgumą dar labiau sužlug 
do. Kad neatsitiktų panašūs 
dalykai ir su pramonės garny 
klomis ir amatais, režimas pa 
skelbė, kad priverstino grudi 
mo į «arteles» kol kas nebū
sią Bet žmonės tam netiki 
— Pasireiškiantdideliems ūki 
niams sunkumams, režimas 
susiranda «kaltininkų» ir juos 
pašalina iš pareigų To pasė
koje daugelyje provincijos 
vykdomųjų komitetu Įvyko di 
dėlės permainos Kai kur pa 
keista net pusė pareigūnų. 
Tuo tarpu Įtampa tarp vado 
vaujančiųjų ir gyventojų ma
stų paskutin'u metu padidėjo

140 studentų ir 70 dėstytojų 
į va'arosdarbų stovykla3

Prie Vilniaus universiteto 
rūmų birželio 26 d susirinko 
1400 studentų ir 70 dėstytojų, 
iš čia, įvairiom kryptim jie 
išvyko Į studentų vasaros dar 
bu stovyklas. Šiemet studen
tai turės pastatyti 2 kultūros 
namus. 2 klubus, viena raoky 
klą -’’ašva io rajono kolchoze 
viena karvidę Plungės rajono 
kolchoze, užbaigs pradėtąsta 
tyti Šiaulių rajono ligoninę 
statys valą Nidoje o didelis 
universiteto merginų būrys vi 
są vasarą dirbs 3 se laukų 
darbų stovyklose iš viso, šie 
met universiteto studentai at 
liks darbų už l milijoną ru

bliu.
Nemažas studentai būrys iš 

vyksta. Į Čeliabinska statyti 
universiteto laboratorinį kor
pusą.

Vilniaus radijas sako, kad 
studentai vyksta Į darbus «su 
džiaugsmu».

Apie 100 lietuvių dirba viena
me Kazachstano tarybiniame 

ūkyje

Nemenčinės rajono komjau 
nimo organizacija šefuoja Ka
ragandos srities, Norinsko ra 
jono, Pševalskio vardo tary
binį ūkį, kuriame šiuo metu 
dirba apie 100 jaunuolių lie 
tuviu Šio mėnesio pabaigoje 
į Kazachstaną išsiųsti iš Lie- 

neegzistuoja. Trumpai — ji 
neišvengiamai tampa tik or
gan zacija tarp organizacijų, 
bet ne žydiškąja bendruome
ne, kuriai kiekvienas žydas a 
tiduoda vienokią ar kitokią 
duoklę, ar jis nori ar ne. L. 
Bendruomenė tad pergyvena 
krizę, lygiai kaip ir visa išei 
vija.

2
Iš kitos pusės stabtelti ir 

pamąstyti mus verčia ir išo
riniai reikalai, mūsų priešų ir 
draugų laikysena mūsų atžvil 
giu.

Jau turėjome užtektinai lai 
ko įsisąmoninti, jog vadinamo 
sioms vakarų demokratijoms 
mūsų reikalai yra dešimtos 
eilės svarbos. Su mumis daž
nai žaidžiama tarsi su vaikais 
Kai garsiau surėkiame, kiša 
čiulpiką, kai rimstame ir to 
neduoda Rouos taip lengva 
įsisamoninti, jog mes didžio
sioms valstybėms tik tiek te
rūpime., kiek jų interesai su
tampa su mūsų interesais. Tad 

nėra ko galvomis sienų dau 
žytiuir atsižadėt savaranku
mo saldaus čiulpiko sąskai
tom

Nemažiau rimto apsimąsty 
mo reikalingas bolševikinio 
košmaro ir kovos - santykių 
su juo klausimas Iš tiesų tas 
klausimas yra .jau patapęs 
dvišakiu: kovos ir santykių! 
Ligšiol su bolševizmu kovoja 
be kompromisų ir be atvan 
gos Šioje kovoje jokių «bet, 
tačiau, arba» nebuvo nes mes 
savo protų suvokėme, sa 
vo akimis matėme, savo tau 
tos kruvinomis žaizdomis jau 
tėme kas ir koks bolševiz 
mas yra Ir keista, kai šimtai 
milijonų žmonių vis kiečiau 
su bolševikiniu žmogum žvė
rių kovoja, mes vieton stove 
ję tos kovos prieky, pamažu 
iš kovos pereinam į «santy
kius». Kai kurie žurnalistai 
maną, jog Lietuvoj ir laisvė 
atsiradusi, ir vergų gyvenimo 
standartas labai pakilęs, ir lie 
tuviška kultūra bujojanti. Kai 
kurie iš studentijos jau Lietu 

voje temato tik progresą ir 
kilimą aukštyn. Kai kurie li
beralai ir radikalai jaupusiau 
viešai džiaugiasi, kad Lietu
voj ir bažnyčių mažiau ir ku 
nigų nepriauga. Pagal juos, 
tauta šviesėja, nusimescama 
krikščionybės «jungą*. Tad ko 
gi laukti? Tieskime Kremliui 
ranką ir jis mums duos Sbldų 
čiulpiką; du čiulpikai jau ge. 
riau kaip vienas.

Tačiau gal pats Dievas mus 
/saugo nuo mūsų pačių aklu
mo ir silpnumo. Pats bolševiz 
mas aiškiais pavyzdžiais ban 
do mums atidaryti akis. Nega 
Įėjęs nugalėti atsparios ir kul 
tūringos tautos ir pavergti 
jos sielą, Kremlius pradeda 
brukti jai graždanką. Negalė
damas net jaunų moksleiviij 
širdis užnuodyti barbarizmo 
nuodais, žmogus žvėris iš jų 
nori padaryti tamsius darbo 
vergus .Ligšiol negalėdamas 
palenkti kieto politinės emi- 
grac jos nugarkaulio, Krem 
liūs, pajutęs, jog tas nugar
kaulis yra mūsų pačių lenkia 

mas, sukruto ateiti mums į tai 
ką. įvairiais naujais metodais 
•intensyvindamas kovą su išei 
vija. Tad ir ta prasme išeivi 
ja atėjo į kryžkelę: iš naujo 
sutvirtinti gretas ir leistis į 
aventiūras rizikuojant savo 
garbe ir pavergtųjų brolių vii 
timis

3.
Kryžkelė sapnuoja apsis

prendimą Tad koks jis turė
tų būti? Mūsų galva išeivijai 
tėra vienas kelias — idealis
tinis realizmas. Šis terminas 
mums reiškia ne ką kitą tik 
idealistinį nusiteikimą ir gy
venamosios realybės įsįsąmo 
ninimą Idealizmą turime pas 
tatyti prieš materialistines pa 
gundąs: pasiaukojimąprieš pa 
togumą; tėvynės meilę prieš 
karjerą; politinio emigranto 
uždavinį prieš duoninio emi
granto progą; piniginę auką 
prieš santaupų procentą; savo 
parapiją prieš kitatautinę; lie 
tėviškąją organizaciją prieš 
kitatautinį klubą ir 1.1

Taip nusiteikę turime ženg 
ti ir antrą žingsnį: iš svajoti 

nio mąstymo į realų gyveni
mą ir .darbą. Pirmiausiai ta 
reiškia žiūrėti į visus reiški
nius atviromis akimis ir pa
vadinti daiktus tikraisiais var 
dais.

Politinis susiskaldymas yra 
aiškiai žalingas, tad visi vie
nybės trukdytojai turėtų būti 
sudrausti pačiomis griežčiau 
siomis priemonėmis. Minties, 
sąžinės ir veiksmo laisvė yra 
mums pasilikęs pats brangiau 
sias turtas tad jis neparduo- 
tinas už kelis dolerius. Auto
ritetas turi būti remtinas tau
rumu. darbštumu, garbe ir iš 
mintimi, bet ne mouslo laips
niu ar turėtu rangu. Pašiau- ' 
kojimui turi būti grąžinta naš 
lės sk-atiko prasmė. Laikas 
baigti žaidimą su tarybomis 
žinybomis prezidiumais, vai 
dybomis komisijomis pakomi 
sijomis ir papakcmisijomis ir 
pažiūrėti į eilinio emigranto 
reikalus ir troškimus; i emi
granto, kuris nėra nei egzis 
tencinis filosofas nei psichi
atras psichologas ir kuriam 
mažiau rūpi sieksniniai trak
tatai ar modernusis menas, bet 
daugiau kasdieninė duona, vai 
ku nutautimas ir gyvenimo 
egzistencija kitame krašte.

(B. D0
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Jubiliejinis Ateitininku Kongresas
Ateitininkų org-ja išėjusi į 

lietuvių visuomenę su šūkiu 
«Viską atnaujinti Kristuje» tar 
naujant Dievui ir tėvynei, 
šiais metais švenčia 50 ties 
metų jubiliejų. Būdama einan 
čio mokslus katalikiško jau 
namo opg-ja, ir, apjungdama 
baigusius augšiąjį mokslą sen 
draugius, paliko nemaža nu
veiktų darbų, kuriuos galime 
rasti nepriklausomo bei trem 
ties gyvenimo istorijos la 
puošė.

Ateitininkijcs istorijos pra
džia skaitoma nuo pasirodžiu 
sios «Ateities» 1911 m. p’‘adžio 
je «Draugijos» žurnalo priede. 
Sąjūdžio tikslas buvo kovoti 
su besireiškiančiu nihilizmu, 
socializmu bei anarchizmu 
šviesuomenės tarpe Ateitinin 
kų principai (katalikiškumas, 
tautiškumas, visuomenišku
mas. šeimyniškumas, inteligen 
tišfeumas) buvo tie ramsčiai 
kurie k lė kiekvieną asmeny 
bę vis augščiau prie to idea 
lo, kuris įgalina atnaujinti 
Kristuje ne tik save bet ir 
kitus.

Atsiradus daugiau ateitinin 
kijos narių, buvo imtasi for
muoti pati org ja. Sudarytas 
org-jos branduolys federacija 
kurią sudaro moksleivių, stu
dentų ir sendraugių sąjungos. 
Kas dešimtį metiį šaukiami 
ateitininkų kongresai, kurių 
metu yra apžvelgiami nuveik 
ti darbai ir nutiesiamos veiki 
mo gairės ateičiai

Šis šeštasis iš eilės lęongre 
sasšaukiamas Chicago’e. Jung 
tinėse Amerikos Valstybėse, 
rugsėjo 24 d d., (yabor day 
savaitgaly). Pasirinkta Chica- 
ga, nes Čia didžiausias lietu
vių susibūrimo centras ir pa 
toliausias visiems suvažiavi
mas. Tikimasi sulaukti apie 
tūkstantį svečių Kongresui 
ruošti yra sudarytas JKomite- 
tas (iš aštuonių asmenų), ku
rio pirmininku yra K. Kleiva 
(1615 s, 49th Avė., Cicero 50, 
111 , TOwnhall 3 1591) Kongre 
so programą sudarė Federa 
cijos Valdyba bendradarbiau 
jaut Komitetui Našesniam dar 
bui suorganizuotos dar septy 
nios komisijos specifiniams 
kongreso paruošimo darbams 
atlikti.

Jubilėjinis’ Kongresas ofi čia 
liai atidaromas rugsėjo 3 čią 
d pamaldomis Old St. Mary’s 
bažnyčioje. Penktadienio va
kare, išvakarėse yra rengia 
mas susitikimo vakaras kurio 
programą atliks Chicago» atei 

tininkai. Posėdžiai, paskaitos 
ir atsisveikinimo banketas 
vyks Congress viešbučio pa- 
t Ipose, Šeštadienio vakare, 
rugsėjo 3 čią turėsime vokali 
nes ir instrumentą inės rouzi 
kos koncertą Maria High 
School patalpose Sekmadie
nį rugsėjo 4-?ą dieną iški/tnin 
gos pamaldos, kurios vyks 
Marqu< tt Parko Švč Panelės 
M ar jos Užgimimo bažnyčių 
je. bus pradėta eisena kurio 
j e dalyvaus ateitininkų Sąjun 
gų vienetai su savo vėliavo
mis ir uniformomis bei žen
klais Pamaldų metu bus ben 
drai giedama kun. B Markai 
čio SJ Mišios Per šias mi
šias visi kongreso dalyviai 
priims šv. komuniją Po pa
maldų visi rinksimės į Kon
greso uždaromąjį osėdi. po 
kurio skubėsime vieš bu tin į 
banketą.

Trumpai perbėgus Jubilėji- 
nio Kongreso programą, ma
tome kiek daug darbo mūsų 
laukia. Kad viską galėtume 
nuosekliai atlikti Ruoškimės 
iš anksto jog atvykus į Chi- 
cagą nebūtume pasimetę, bet 
galėtume dalyvauti visuose 
programos punktuose

Moteris

— Kun. Juozo Šeškevičiaus 
adresas iki liepos pabaigos: 
Immaculate Conception Con
vent, R F D 1. Putnam, Con
necticut USA.

— Atostogų metu, liepos 
mėnesio kiekvieną trečiadie
nį 19.30 iki 21 vai prie lietu
vių bažnyčios ateitininkai ren 
gia diskusijas (mesa redonda) 
įvairiomis jaunimui aktualio
mis temomis ir kviečia visą 
S. Paulo jaunimą tose disku 
sijose dalyvauti.

— «Lietuvių Dienos» S Pau 
lyje iškilmės bus rugpjūčio 
mėn. 13 -5 dienomis kuriose 
dalyvauti jas parengti kvie
čiama į talką visus: senus ir 
jaunus, didelius ir mažus.

— Julija Elena ir Irena Ši
monytės dalyvaus Jubilieji
niam Ateitininkų Kongrese. 
Irena tuoj po kongreso grįš į 
Braziliją.

— Į kongresą taip pat ža
da atvykti Romas Saldys iš 
Kanados

— Dėdė Juozas dabar ka
pelio nauja Nekalto Prasidėji-

Janė Narūne

Laimė
Laimė — tai pienės pūkelis: 
Buvo ir nėr... ir nuskrido!
Stagaras jos štai prie kelio 
Supas voratinklio šydais..

Laimė plaštakė žydrioji 
Supa taip tyliai sparnuos... 
Pievos žiedelį bučiuoja, 
Švyti visa spinduliuos.

Laimė baltaisiais balandžiais 
Atskrenda tau prie namų, 
Sutūpia tyliai palangėj — 
Nenubaidyk tiktai jų. -

mo Seseli ved urnoje mergai 
čių stovykloje Putnume Sto
vykla baigsis liepos 24 d. di
džiule l ietuvių švente. Toje 
pat stovykloje dirba Audra 
Antanaitytė.

— Rugpjūčio mėn J A V į- 
vyks dvi moksleivių ateitinin 
kų stovyklos Vakarinio pa- 
bračio stovyklos Dvasios Va 
du bus Dėdė Juozas.

— Jaunučių ateitininkų sto 
vykia vyksta šiuo metu kata 
likų federacijos stovyklavie 
tėję Dainavoje prie Spyglio 
ežero

— Ateitininkų laikr a Št i s 
«Ateitis» iš B rok «yno persi 
kels į Čikagą. Jo-biliejinis jau 
išeis naujoje vietoje. Redak 
cinic kolektyvo posėdžiuose 
dalyvauja ir Juozas Vaikšno- 
ras.

- Dėdė Juozas gavo jau 
antrą moksleivių ateitininkų 
laišką iš S. Paulio.

— Ateitininkų Federacija 
iki Jubiliejinio Kongreso iš-

KĘSTUČIO SUTARTS SU 
ANGLAIS '-342 METAIS DEL

KEL AUTŲJŲ

DLK. Gediminui mirus 13-1 
nirtais, jo sūnui Kęstučiui te
ko Žemaitija, kuri tuomet apė 
mė didelius plotus. Trakus, 
Gardiną, L y ;ą ir plotus iki 
Balt/yžio girios.

Kęstutis ir pat pradžių šie 
kė užmegsti prekybos ryšius 
su tolimesniais kraštais. 1342 
metais jis pasirašė reikšmin
gą sutarbį su anglais. Teks
tas tos sutarties yra įtrauk- 

leis Kun. Prof Ylos parengtą 
«Ateitininkų Vadovą ir prof. 
Ereto parašytą ateitininkų va
do Stasio Šalkausko biogra
fiją.

— Ateinantį sekmadienį tuoj 
po 9 vai šv. Mišių bus visuo 
tinis ateitikų mėnesinis susi
rinkimas. Jame dalyvaut k vie 
čiame taip pat viso S. Paulio 
Jaunimo.

Ateitininkų Valdyba

Mok.OLGA MARCINKEVIČIUS 
liepos mėn. 14 d. švenčia 

savu z, metų gyvenimo su
kaktuves Ją sveiki a ar imie 
ji ir giminės siųsdami nuoėir 
džiausiu» linkėjimus.

tas į «Ada B’ritanica» rinki
ni kurį išspausdino Londone 
James Rymer pradžioje pere! 
to šimtmečio

Atvykusiem» į Žemaitiją ar 
pravažiuojantiems per ją ang. 
Jams. Kęstutis pažadėjo apsau 
gą, svetingumą ir pastogę. Jų 
pirkliams suteikia privilegi 
ja supirlsiaėii vietines pre
kes, įsteigti savo sandėlius, 
apsigyventi ilgesniam laikui.

Panašias privilegijas anglai 
suteikė žemaičiu keliauto
jams ir pirkliams atvyku
siem» į Angliją Iš to jau ga
lima spėti jog tarp tų dviejų 
šalių j u buvo išsivysčiusios 
keJonės ir prekyba

JUMORAS
Gera Atmintis

Mokytojas: Vladuk ar tebe
pameni iš paskutinės pamo 
kos kiek šuo turi damų?

Viadukas: Tebepameoii!
Mokytojas: Tai kiek?
Viadukas: Piiną'snukį — po 

nas mokytojau!

Griežta sąlyoa

— Jonai, aš kalbu jau ištisą 
valandą o tu, atrodo, manęs 
visai neklausai?!

'ei tu nori, kad a«š klau 
syčmai. tu būk maloni žmone
lė, nut Ik!

Drąsus Ligonis

— Jeigu tamsta taip netvar 
kingai gyvensi, tai niekad 70 
m< tų nesulauksi!

Tai kad daktare, man 
jau pernai sukako 75 metai 
ir tamsta tik be reikalo mane 
gąsdini
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1960 m. liepos 16 d. 5 pusi.

KCXUI

NATURAL! Z A CI IOS DOK UM ENTUS

Jums greitai, pigiai ir sąžiningai gali sudaryli ko
mercinė raštinė «LITUANICA» Rua Florencio de Abreu, 
157, 2.0 andar, Conjunto 204, Tel. 33 6276. Adresas laiš
kams: «LITUAN ICA» Caixa postal 7988, São Paulo.

Darome natūralizacijos (Brazilijos pilietybės) do
kumentus lietuviams ir svetimtaučiams gyvenantiems 
visoje Brazilijos teritorijoje Duodame nemokamai tuo 
reikalu visas reikalingas inform’acijas žodžiu ir raštu

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 oas:

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

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ

«TĖVYNES GARSAI» į
L'ETUVIŠKOS MUZIKOS VALANDA.

RADiO’COMETA — Z.Y.R. 217, Vidutinėmis bangomis 
1.130 kels. Mikrobangomis (frequência modulada) 1071 mg. i

SEKMADIENIAIS

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- j 

mus su plokštelėmis!
Galima gauti naujų lietuviškų plokštelių!

Vadovauja «TĖVYNĖS GARSAI» Kolektyvás.
Adresas: Caixa Postai 403, S. t-aulo. BRAZI;..

MUSŲ LIETUVA ___________ ___.

IJmcaâ /Pouiiaâ (Jâbeíiá
LIETUVIS ADVOKATAS 

Kai Jums reiks kokio nors patarnavimo, 
kreipkitės į savo tautietį

RAŠTINĖ REZIDENCIJA:
Rua Boa Vista, 133 Abauna, 36 'S. PAULO 
5° andar - sala 11 Moinho Velho,

Fone 63-6273

PRANAS & CIA. LTDA. 
Madeiras em geral

SEDE: 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

LIETUVIŠKŲ PAMALDŲ KA

LENDORIUS

Pirmą mėnesio sekmadienį: 
Parque das Nações 1© vai.
Casa Verde, 17,15 vai.
Antrą :
Bom Retire, 10 vai.

Utinga 17,00 vai.,
Trečią:
Agua Rasa 8 vai.
Moinho Velho 11 vai.,
Lapa lt vai.,
Paskutinį:
Vila Anastacio 8,30 vai.,

HH8i®ai3aas» s

Dovanos Giminėms
Įvairiausios angliškos me 

džiagos. (Yra virš 1000 pavyz 
džių!) Batai, megstiniai, ska
ros ir kt Vaistai Maistas.

Visi siuntiniai apdrausti Mui 
tai apmokėti

Kreiptis:
Magdalena Vinkšnaitienė, 
Rua Barão do Pirai 65. 
Vila Zelina - São Paulo.

SIUVĖJA

POVILAI AMBROZEV iChUB 
Rua Inhagapi, 9 - V. Zelina 
(prasideda iš A v Zei <595)

VIENUT”-,MI ATSTOVAI GARSIOJO VANDENS LINDO T A

IRMÃ©# CAKRIIFKI .»<
Lindoya vanduo yra a^ddi žinomas gėrimas, 
kurio puikų veikimą į žmogaus sveikatą jau 
visi yra vienbalsiai pripažinę. Pabandykite, 
įsitikinkite ir visados naudokite!

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

S Ã O P A U L OCaixa Postai 3967
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ESCRITÓRIO CONTÁBIL «V. ZÉLINA» t
IRMÃOS BAUŽYS Į

Ragletrado no Cl RI Cl eob o n.° 5õi

Pęa. S. José Campos, 3 S/ 2 - V. Zelina - S. Paulo ?
Telefone 53-6005 1 J

Aberturas de firmas 
Encerramentos de firmas 
Transferencias de firmas 
Contraí, na Junta Comercial 
Dis^at. na Junta Comercial 
Es Titas Fiscais 
Escritas Comerciais

HORÁRIO dãs 8 as 19 horas.

Contratos de locação
Cartas de Fiança f
Requerimentt s f
Balanços |
Alvarás diversos f
Seguros de Fogo e į
Seguros de acidentes |

I

SS

i PREKYBOS OMAI SPRINDYS t ČIA. I
33 

ei «nu sž
ĮPęa. S. lose dos Campos, 1 - V. Zelina ■ Telefonas 63-5915 1
» ■«,

P Gel'ėzie^ h dirbiniai /r dažai viâkaâ elektroj H ■ e °* na
| įrengimui namu reikmenų ir žaislai,

istsww H-iiKunwiwnetwfflttB «u#tw«i»tttinuw 19tWMWWwwwiwinw wons

| ivàhiauóioâ dwanoó vbomá progoms

EJO31TOS2IÍ© €»NTAlEBL

-Naócimento

Irmãos Nascimento
RE6. C.R.C. SP. Nro 1.48<

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

tus, sudaro sutarti^ surašo prašymus ir ki
los rūšies darbus atlieka.

Juridinis Departamentas — Nejudomo turto pardavimas ?
Av. Zelina, 831 — Vila Zelina —- Tei. 63-7140 - S. Paulo |

Skaitykite «Músu Lietuva»
KHnSKUBHHKĖB

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

MM

ŪūiaŠšŽL

RUA COSTA BARROS, 34-0 TEL. 63-3285 ViLA ALPINA
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LIETUVOS NACIONALIh 

MARTYNO MAŽVYDO BIBLK

AV ZELINA, 515 — CA»XA POSTAL. 4118 — SÃO PAULO

Tradicinis, liepos mėnesio sestadieniâis ir sekma

dieniais KERMOŠIUS

VILA ZE L INOJE
Čia smagiai praleisi laiką, skaniai užkąsi, su pažįstamais 

sitiksi ir paremsi parapijos darbus

VOS MĖNESIS LAIKO, 
LIGI LIETUVIŲ DIENOS

Lietuvių Dienos ir 35 metų 
imigracijos sukakties minėji
mas jau arti, vos už mėnesio 
laiko, 13-15 d rugpiūčio. Pa
ruošiamieji darbai vyddomi vi 
su smarkumu. Liet, Kat. Ben 
druomenės choras dirba visu 
smarkumu. Neatsilieka ir jau
nučių choras Jis dainuos pri 
tariant akordeonų orkestrui, 
P M. Vinkšnaitienės vadovy
bėje ateitininkai, talkinant į- 
vairių vilų jaunimui ruošia jdo 
mų dainų ir tautinių šokių py 
nę — Subatos vakarėlį. Salė 
labai patogioje vietoje gauta. 
Tai kitados buvusi Lego Lom 
bardo salė. Dabar jos vardas 
Muse Itaiiche, randasi prie 
Largo Almeida Junior 86 (Pir 
miau ši aikštė vadinosi Largo 
São Paulo, kur yra Teatro s. 
Paulo) Tiesa, ši salė uėra la 
bai didelė. Ji paimta todėl, 
kadangi didesnės salės mies 
to centre neturi scenos, o tea 
trai netinka šokiams, pasi
linksminimui

Prie salės privažiavimas <a 
bai patogus iš visą priemies
čių J r. aikštė Almeida Jr y- 
ra prie Rua da Gloria arti 
nuo Praça João Mendes.

Pamaldos Katedroje bus 14 
d. rugpiūčio 11 vai. Jas lai 
kys vienas iš São Paulo vys 
kupų.

Šventės suruošimas yra su 
rištas su nemažomis išlaido
mis: salė, orkestras dekoraci 
jos ir t.t.. Todėl jau ateinan 
čią savaitę bus pradėti plaiin 
ti pakvietimai Iš jų gautomis 
pajamomis bus padengiamos 
šventės išlaidos

Liet. Bendruomenės valdy 
ba dalyvaujant kaikuriems 
Tarybos ir prezidiumo na 
riams. liepos m ’5 d jau ga 
lutinai paruošė 13 d. rugpiū
čio mėn organizacijų valdy 
bų bei kitų sambūrių atstovų 
posėdžiui Posėdyje bus svars 
tomi lietuvybės išlaikymo, jau 

Didelis pasirinkimas medžiagų ir skoningas 
pasiuvimas. LAURO SANDRON vyriškų rūbų

SIUVYKLOJE LAURO '
Rua do Orfanato, 686, -- V. Prudente — Fene 63 5224 

São Paulo
Medžiaga pard odama ir išsimokėjimui

Ateikite ir įsitikinkite medžiagos ir darbo kokybe ir kaina

Įvairių dokumentų Ir heliografines fotokopijas, 
greitai ir sąžiningai padaro

BORISO FOTOCOPIAS MODERNAS

Kviečiant vyksta į rezidencijas.
Adresas: Rua Libero Badarô, 4 3 (pirmam aukšte) 

Fone: 6 4768 — São Paulo

Lietuviškas Grožio Salonas

« V E N U S »
RU.A GENERAL FLORES, 135 — BOM RETIRO

Trumpalaikis ir ilgalaikis, karštas ir šaltas sušu
kavimas, plaukų dažymas, kirpimas ir manikių ra

Atsilankyte. p. Virginija ir p. Daiva visuomet jums 
mandagiai, greitai ir sąžiningai patarnaus.

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

ANTANO
Manufatura de «Botões Estreia» I

Rua Prof. Gustavo P. de Andrade, 116, caixa pos- j 
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.

nimo ir ekonominiai klausi
mai. Jiems referuo i yra pa
kviesti: Bačelis, St. Remen- 
čius ir H Valavičius. Šis po 
sėdis bus Vila Belos moky
klos patalpose.

Dar yra visa eilė reikalų, 
kuriuos Liet. Bendruomenės 
valdyba ir taryba aptars se 
kančiame posėdyje, liepos m. 
20 d. Vila Zelinoje Šiame po 
sėdyje kviečiami visi tarybos 
nariai būtinai dalyvauti.

— Ateinantį sekmadieni 3 
vai po piet yra šaukiamas 
visnotinis Braz liet, kat likių 
ir Maldos Apaštalavimo susi
rinkimas. Susirinr imas įvyks 
Šv, Juozapo Mokykloje.

— Mokytojas Edmundas 
Bortkevičius (buvęs P. das 
Nações gyventojas) jau kuris 
laikas sunkiai serga. Gydosi 
nmuosH. lietuvių daktarų 
priežiūroje, Amerikoje

— Kermošius nors ir oras 
buvo šaltokas, vyksta sekmin 
gas Per praėjusį šeštadienį 
ir sekmadienį pajamų, neats 
kaičius išlaidų, gauta 29 tūks 
tančiai kruzeirų Kiek kuris 
barakas surinko bus paskelb 
ta sekančią savaitę

—- V. Zelinos lietuvių kal
bos mokiniai vadovaujami 
Liet kalbos mokytojų praėju 
sį trečiadienį buvo nuvažiavę 
ekskursijon į Pico de Ja; a 
gua Linksmi ir patenkinti grį 
žo namo.

(pabaiga iš I pusi)

tlantinis keleivinis laivas «Léo 
nardo da Vinci». 33 00'’ tonų 
talpos su 1222 keleiviais Šis 
naujas laivas kainavo 35 mili 
jonus dolerių ir yra pastaty
tas vieton nuskendusio laivo

«Andréa Dona».

— BANGINIO MÊ'A (Carne 
de baleia) jau parduodama ir 
São Paulo mieste. Pirmąją die 
uą buvo parduota 10,000 kg 
po 6 i kruzeirų už kilogramą 
Pirkėjaidomėjosi banginio mė 
sa daugiau kaip naujiena. Sa
koma. kad banginio mėsa ’e 
santi labai turtinga proteinais 
ir joje nėra jokių parazitų 
Restoranai pirko ir didesnius 
kiekius, matyti norėdami pa
ruošti «katę už kiškį» . Ban
ginius prie B'-azilijos krantų 
gauuo japonai.

— Šiuo metu Brazilijoje a- 
pyvartoje yra 164 bilijonai 
kruzeirų. Kasmet prispausdi
na maždaug 20 bilijonų naujų 
kruzeirų Dabartinei vyriau 
sybei nepa\yko inflacijos su 
laikyti

— Janio Quadros, kandida
tas į prezidentus atrodo, kad 
laimės didele balsų dauguma 
Jam talkon ateina sunki kraš 
to ekonominė padėtis Pilie 
čiai iš desesperacijcs balsuos 
už Janio Quadros, gal jis 
kiek padėtį pagerins.

Kas liečia vice preridentą, 
sunku pasakyti, kuris daugiau 
balsų surinks Iš šalies ste
bint atrodo, kad b s išrink 
tas arb-a Ferrari arba Gou
lart, nes iv j Hon Campos vėlo 
kai pradėjo propagandą ir 
darbininkijoj nėra populia 
rus

PA”ERGTOS!QS LIETUVOS 
MINIS!ERIŲ TARYBOS S.-’.S- 

TATAS.

Po pastaruoju metu jvykdy 
to kai kurių ministerijų panai 
kinimo, šiuo metu beliko 14 
ministerijų, kurių dvi yra dau 
giau fiktyviojo pobūdžio bū 
tent Gynvhos ministerija ir 
Užsienio reikalų ministerija 
(nes pagal sovietinę konstitu 
ciją gynybos ir užsienio poli 

KIRPIMO IR SIUVIMO MOKYKLA

Mokina kirpimo siuvimo, madų mode 
lių braižybos ir pritaikomojo meno.

Paruošia siuvimo ir kirpimo mokytojas 
valdiškiems egzaminams (habilitação) 

Mokykla turi visas valdiškas teises yra regis
truota «Departamento do Ensino Profissional»

Pamokos vyksta vakarais
- Užsirašyti pas mokyklos direktorę Sofiją Misiukaitę - 
------  Rua ca Graça, 381 — casa 6 — Bom Retrro ------

SKAUDA DANTĮ?
Nieko nelaukdamas kreiptis į chirurgą dantistą

Alanto de Jranęa Catnaig.0,

kuris nesenai atidarė savo koiisultoriją Vila Žolinoje 
RUA MANAiA^, 2-D. Priima, pirmadieniais, trečiadieniais 
ir penktadieniais nuo 8 vai. ryto ligo 10 vai. vakaro.

tikos klausimai tvarkomi So
vietų Sąjungos atitinkamų mi 
nis erijų). Iš minėtų nūdien 
Lietuvoje veikiančių 14 minis 
terijų viešumai nėra skelbtas 
‘gynybos ministeris”. Kitų 
13 žinybų ministerial yra šie:

Finansų — Romaldas Si
korskis

Kultūros — Juozapas Banai 
tis

Ryšių (paštas, telegrafas, 
spaudos platinimas) Nikol. 
Brekianinas

Sveikatos apsaugos — Vy
tautas Antanas Kleiza

Užsienio reikalų — Jiazys 
Pr-ikšas

Žemės ūkio — Vytautas Va 
zalinskas

Automobilių, transporto ir 
plentų — Vladislovas Marti 
naitis

Miškų ūkio ir mišku pra 
monės Algirdas Matulionis

Prekybos — Anatolijus Mi
kutis

Socialinio aprūpinimo — Ta 
tjana Jančaitytė

Statybos — Adomas Bielo 
petrovičius

Švietimo — Mečislovas Gėd 
vilas

Vidaus reikalų — Alfensas 
Gailevičius.

PARSIDUODA

Didelis žemės sklypas su 
dviem namais V. Belą, h'ua 
das Cobeias. 171 S. Paulo. 
Vienas nam s didelis ir geras 
niekeno neapgyventas, kitas 
dviejų kambarių ir virtuvės 
sklypo gale Nuosavybę supa 
sodelis ir mūrinė tvora. Vieta 
lygi- yra vietos automobilį pa 
statyti Gre a asfaltuotos gat 
vės, per kurias eina 5 linijos 
omnibusų Pirkimo sąlygos la 
bai palankios.

Namų raktai pas kaimyną. 
S mulkesnės informacijos vie
toj.

— LOS AP®
nedy priimt^^^^g«KW5g  ̂

datų nuo demokratų paitijos 
į JAV prezidentus. Naujas kan 
didatas iki šiol yra buvęs 
Messachusseto valstijos sena 
toriumi, ir yra katalikas Iki 
šiol nėra buvęs išrinktas nei 
vienas katalikas į J. Amer* 
kos Valstybių prezidentus, 
kam vis priešindavosi protes 
tantai. Dabar gi katalikų skai 
čiūi padidėjus irįgavusdidės 
nio svorio pietiniams estą 
dams, kur kataliku skaičius 
yra labai didelis den okratų 
partija turėjo pilietinių teisių 
lygybę pripažinti ir preziden 
to atžvilgiu. Kitoniškai buvo 
pavojaus, kad demokratų par 
tija galėtų prarasti daug bai 
su pietuose.

Iš kitos pusės, didelis kon
kurentas buvo Adlai Steven 
son, kuriami demokratų parti 
jos suvažiavime Los Angeles 
buvo keliamos didelės ovaci 
jos, ir kurį primygtinai reko 
mendavo našlė Eleonora Roo 
s e vėl t

Nepaisant visų iu kliūčių 
balsuojant buvo paduota už 
John Kennedy 743 balsai, už 
kandidatą Johnson — 335 už 
Symington — 97 ir už Adlai 
Stevenson — 73 balsai

Galutiniame sprendime ne 
paisant visų ovacijų Ad’ai ste 
venson vardas buvo pal k as 
nuošaliai del to kad jis jau 
du kartu buvo kandidatu j pre 
zident-us ir abu kartu pralai 
mėjo

Naujo prezidento rinkimai 
įvyks lapkričio roėr esį.

— Juozos Morkūnas jieško 
savo tėvo išvykusio į Brazi
liją, S Paulį 1932 metais Pra 
šoma pranešti «Jaunystės Ai
dams». ' .
į. į..f.»iĮ<i|i»«Į»»»»»»»■»<■»«!<»<■ >!«■»

SKUBŪS PRISTATYMAI IR 
PERVEŽIMAI '

Aleksandras Jančevski turi 
kaminijonečių išnuomavimui. 
Šapos N*. 42-10 92

Tel 63 6068.
Rezidencija: Av. Zelina N’.

444, Vila Zelina — São Paulo.

— VILA ZELINOS LIETU
VIŲ KUNIGŲ telefonas 63-5975.

i* «J» *1* *♦* *i* *** *♦* *♦* *♦* *♦* *♦* ♦♦♦ *♦*

«MÚSU LIETUi/Ą» GALIMA 

UŽSISAKYTI

Ir prenumeratą apsimokėti 
pas šiuos asmenis:

Kun. J. Šeškevičius V. Želi 
nos klebonijoje,

B Šukevičius (spaustuvėje) 
Av. Zelina, 515

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

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

J. Kąrpavičius, Av. S. João 
233 (prieš centralinį paštą),

Juozas Matelionis, Rua la- 
tai, 26, Casa Verde,

Tėvą J. Giedrys 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 Lituania 
07, Mooca,

B Tubelj ir Kučinską, Mo’ 
nho Velbo.

St. Jurevičių ir Stočkų Par 
que das Nações.
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