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VOKIETIJA

Maisto Trukumai Sovietinėje Zonoje
Iš Rytų Vokietijos Įvairių
vietų pasiekia žinios apie daž
nūs maisto trūkumus. Kai ku
riose vietose, pvz.. Sassnitz,
Fuerstenberge vienam asme
niui galima Įgyti per savaitę
sviesto tik 150-200 gr. Hallėje ir kt. miestuose maisto
krautuvės savo klijentus įra
šo Į knygas ir perkant pro
duktus reikalinga patiekti tam
tikrus pažymėtus numerius.
Visuose Rytų Vokietijas mies
tuose žymiai susiaurintas pie
no ir jo produktų tiekimas.
Leipcige ir Schwerine švie
žio pieno tiekimas sumažin
tas ligi 35%. Sūris išviso la
bai sunkiai gaunamas Grieti
nės valgyklose neįmanoma
gauti. Mėsos krautuvėse daug

ko trūksta, pvz.. visur išnyku
si paukštiena, jauti na, ver
šiena. Kiek mažesniais kie
kiais galima gauti tik riebią
kiaulienos mėsą. Erfurte ir
Rytų Berlyne kelias savaites
trūko net ir duonos Dar blo
gesnė padėtis vaisių ir dar
žovių srity. R Vokietijos gy
ventojai negali nusipirkti nei
braškių, pamidorų, nei obuo
lių ar salotų, nekalbant jau
apie pietų kraštų vaisius Bii
želio mėn. pabaigoje Ryti} Vo
kietijos miestuose šeiminin
kės kai kuras daržoves ir vai
sius tegalėjo gauti vos tris
ar keturis kartus per savai
tę. Pastaruoju me u žymiai su
mažėjo ir pramonės dalykų
pasiūla.

Laisvės statula New Yorko
uoste.

AMERIKOS NE! R’KLAUSOMYBEI 185 METAI
— Lenkų spauda laiko pa
vykusiu birželio 25 d Pozna
nėje uždarytą 30 tą Tarptau
tinę Mugę. Varšuvos vyriau
sybė dėjo visas pastangas Len
kiją pavaizduoti kaip moder
nų pramonės kraštą. Stam
biausius prekybinius susitari
mus lenkai pasirašė su sovie
tais ir Čekoslovakija. Tačiau
lenkų tarpe pastebėta nusis
kundimų dėl menkos rytų blo
ko kraštų prekių kokybės ir
lenkai, esą, mielai norėtų sa
vo eksportą nukreipti Į vaka
rų kraštus Tačiau Poznanės
mugė parodė, kad šioje srity
galimybių daug nesama.
— Birželio mėn. pabaigoje
Varšuvoje buvo susirinkęs po
sėdžio lenkų kom. partijos
CK tas. Dienotvarkėje buvo
numatyta vėl toliau vykdyti
1956 metais pradėtą decentra
lizacijos administracijos srity
politiką.

— Lenkijoje vėl iškilo aš
tri «mėsos krizė», buvusi jau
1958 59 m., Gomulkos žodžiais
niekuomet neturėjusi pasikar
toti. Be mėsos, dar Lenkijoje
trūksta bulvių, o svogūnų ga
lima nusipirkti tik už didelę
kainą.
— Miunsterio mieste numa
tyta netrūkus pradėT statyti
latvių gimnazijos rūmus, kar
tu su internatu. Įvairūs pasi
ruošimai jau baigiami, yra ir
vietinių įstaigų sutikimas.
Krašto valdžia statybą finan
suos, jei gimnazijoje mokinių
bus mažiausia 90, o internate
mažiausia 50.

MOKSL NINKÉS PASIEKIM I
JAV

Liepos m. 4 d. yra Ameri
kos nepriklausomybės paskel
bimo dien. Amerika .jau išgy
venusi laisvu, demokratišku
ir nepriklausomu gyvenimu
185 melus.
Kitados Amerika yra buvu
si Anglijos kol nija.

Mokslininkė archeologė dr.
Marija Gimbutienė gavo iš
Radcliffe kolegijos metinę sti
pendiją dirbti prie Stanfordo
universiteto
(Kalifornijoje)
«Center of Advanced Studies».
Dr. Gimbutienė ten ruoš ir
MASKVOS - PEKINO SANTY
veikalą apie baltus, kurį Pra
KIAI
ger. JAV, knygų leidyk'a nu
mato išleisti keturiomis kalbo
Jau nėr* jokios paslapties
mis: anglų, vokiečių, prancū apie Maskvos ir Pekino san
zų ir ispanų 1962 m vasarą tykių paaštrėjimą. Tai aiškiai
dr. M Gimbutienė grįš Į Har
vardo universitetą. Čia baigs
savo didelį darbą apie Rytų lijos kavos, o Brazilija - dau
Europos proistorę. To darbo giau sidabro, vario ir salie
j u parengtas antrasis tomas tros.
Ta pačia proga abiejų kraš
ir greitai atiduodamas į spau
tų užsien'o reikalų ministerial
dą.
pasirašė svarbų, programinio
pobūdžio, politinį pareiškimą.
Deklaracijoje pabrėžiama
— Nusiginklavimo konferen
teisė visoms tautoms laisvai
cija ir atominių ginklų bandy apsispręsti. Tame pačiame do
mų sustabdymo klausimai ne kumente tvirtinama, kad kon
juda nė iš vietos. Lig šiol tinento taikai ir solidarumui
dar nėra jokios bendros ba grąso didelis pavojus iš kitur
zės minėtiems klausimams atnešamus ideologijos (reikia
spręsti.
suprasti komunistinės Red),
kurie
siekia sugriauti politi
— Nesenai Kinijos komu-is
tai minėjo komunistų partijos nę, juridinę ir demokratinę
40 metų veikimo sukaktį Mask šio kontinento santvarką.
Abiejų kraštų diplomatai pa
va šį minėjimą’nutylėjo ir ne
brėžė,
kad ekonominio ir so
pasiuntė atstovų Gi tuo pat
metu Mongolijos komunistai cialinio gyvenimo pagerini
minėjo 14 metų p rtijos sukak mas pakirs komunizmui šak
tį, į kurią Maskva pasiuntė nis Pietų Amerikoje
Buvo svarstyta padidin
gausią delegaciją.
ti tarp Čili ir Brazilijos turiz
mą, kultūrinius santykius iš
BRAZILIJOS - ČILI NAUJA
plėsti. sumažinti formalumus
PREKYBOS SUTARTIS
turistams ir 11..
Šiame dokumente aiškiai ap
Liepos m 5 d naujoje Bra
zi ijos sostinėje buvo pasira spręsta Brazilijos užsienio po
šyta praplėsta šių dviejų kraš litika Ji yra aiškiai prieškotų prekybinė sutartis. Čili pa munistinė. Kubos klausimas
sižadėjo daugiau pirkti Brazi- iš esmės nebuvo svarstytas.

—
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rodo nesenai išleistas Kruščevo aplinkraštis viso pasau
lio kernunistų partijoms, ku
riame yra kaltinama Kinijos
komunistų vadovybė.
Kruščiovas smerkia Kinijos
Mao Tse Tung už jo neva nu
krypimus nuo komunistams
privalomos linijos ir už ne
vykdymą MasKVOs susitarimo
padaryto praėjusiais metais
lapkričio mėnesį.
Tačiau tikruvoje VaskvosPekino krizės priežastys yra
kitos rūšies.
Kaip žinome, lig šiol Mask
va buvo vienintelis komunis
tinio pasaulio vyriausias aut< ritėtas Maskvos paruoštus,
sugalvotus planus vi .-o pašau
lio komunistai aklai, be jo
kios kritikos vykdindavo.
Dabargi šalia Maskvos ky
la naujas komunizmo autori
tetas ir centras. Tai komuais
tinė Kinija Jau kuris laikas
vyksta tyli kova del įtakos
satelitiniuos kraštuose, / f iko
je, Azijoje, Korėjoje ir kituo
se kraštuose. Kai kur Kinijai
pavyko išstumti Maskvos įta
ką Pavyzdžiui Alban joj buvo
ne tik areštuotų, bet ir sušau
dytų Maskvos agentų. Albani
ja aiškiai atsistojo Kinijos pu
sėje. Ir kaikurių kitų kraštų
komunistai yra palankūs Pe
kinui, bet tik dėl nepalankių
aplinkybių savo nusistatymo
negali pa eikšti.
Maskva ir Pekinas lenkty
niauja del įtakos Laose, Azi
joje. Afrikoje ir kitur Be to
Pekinas yra linkęs tarptauti
niuose santykiuose va toti
griežtesnę ir atviresnę takti
ką, vietoj Kruščiovo vadina
mos koegzistencijos politikos.
Maskva turi dar kitų, daug
svarbesnių priežasčių nenaši
tikėti kiniečiais ir jų įtaką
silpninti. Tai baimė Kinijos in
vazijos į tuščius Sibiro plotus.
Maskva matydama didėjan
tį pavojų iš geltonosios rasės
bus nuolaidesnė Vakarams.

X-V
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bet vis laukiamų pasekmių ne
sulaukia Gi Prancūzijoje vyks
ta žemės ūkio krizė del pro
dūktų pertekliaus. Tiek viena
tiek kita krizė valstybei yra
nenaudingos. Neuž enka vien
tik skatinti gamybą, bet taip
pat reikia ir pramatyti, kur
bus galima padėti produktaiPrancūzijos vyriausybė skati
ūo ūkininkus gaminti Ir štai
atsirado produktų perteklius,
kuriems vyriausybė nebuvo
pramačiusi rinkų.
Prancūzijos ūkininkai buvo
raginami mechanizuoti žemės
ūkį Jie taip ir darė. Favyz
džiui 1946 m. žemės ūkyje bu
vo vartojami 56 tūkstančiai
traktorių ir pagamino 176 to
neladas žemės ūkio produktų.
Gi 1960 m. jau žemę dirbo 628
tūkstančiai traktorių bei įvai
rių mašinų ir pagamino 686
tūkstančius tonų gerybių. Ir
šios produkcijos Prancūzijai
yra perdaug. Už tat kainos
krito Ūkininkai neturi kur
parduoti produktų. Už tat ūki
ninkai žygiavo į miestus rei
kalami vyriausybės, kad ji im |
tusi reikalingų priemonių pro
dukeijai kur kitur parduoti.
Tas pat gali atsitikti ir Bra
zilijoje žymiai pakėlus žemės
ūkio produkciją, jei vyriauey
bė nebus paruošus iš anksto
produktams rinkų.
Amerikoje žemės ūkio pro
dukcija kontroliuojama. Iš an
ksto apskaičiuojama kiek rei
kia žemės ūkio produktų. Pra
matant kaikurių produktų per
teklių, vyriausybė nustato
kiek kuris ūkis turi sumažin
ti sėjos plotą.
Bendrai pasaulyje, apie pu
sė žmonijos daugiau ar ma
žiau badauja dėl stokos pro
dūktų. Tariamasis perteklius
yra tiktai nesugebėjimas ar
nepasiruošimas išskirstyti įvai
rias gerybes.

— Am rikos vyriausybė ’fi
nansuos Afrikoje, Ghanos vale
tybėje užtvankos statymą Šią
KRUŠČIOVAS NORI DIDŽIŲ pat užtvanką buvo žadėję fi
nansuoti ir rusai Dabar rusai
JŲ SUSIRINKIMO
sako finansuosią kitos užtvan
Iš Maskvos pranešama, kad kos statybą. Šitas lenktyniavi
Kruščiovas nori šiais metais mas vyksta del įtakos Afri
sušaukti keturių didžiųjų — koje.
Amerikos Anglijos. Prancūzi
— Sovietų komercinė misi
jos ir Rusijos susirinkimą iš
spręsti Berlyno ir su Vokieti ja Brazilijoje susidės iš 10 žmo
ja taikos sutarties pasirašymą. nių. Tiek pat žmonių turės
prekybinė misija Maskvoje.
Misijų nariai neturės diploma
ŽEMĖS ŪKIO KRIZĖ
tų previlegijų.
PRANCŪZIJOJE

Krizė gali būt dvejopa: ka
da yra trūkumas prekių arba
produktų ir kada yra jų per
teklius. Pavyzdžiui Rusijoje
yra trūkumas žemės ūkio pro
dūktų. Kruščiovas neriasi^,iš
kailio, kad padidinti gamybą,

— Jau atvyko iš Sovietų Są
jungos prekybinė komisija, ku
ri apsistos Rio tie
Brazilija tokią ’
pasiųs Maskvon.
naujinti diplomatę,
kiai. kol kas nieko tikro
žinoma.
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Salomėja Nėris

tosios policijos agentas. An
trą kartą įžygiavus raud. ar
mijai Vismantas suorganiza
vęs po rindinę «banditų gau
Į Lietuvos laisvinimo darbą įsijungia ir jaunosios jėgos
Kalnuose ereliai nardo, —
ją», kuri siautusi Žem. Nau
Kalnuos ir mes abu —
Be atnaujintos VLIKo Pata vinimo darbą įsijungtų dau
miesčio apylinkėje. 1946 m.
Vai
kas kartos tau mano varda,
riamosios Politinės komisijos, giau jaunųjų jėgų. Tai pasta
jo grupė įsiveržusi į Juodžių
Kada kalnų nebus ?
apie kurią jau buvo praneš a ruoju metu ir pastebima. VLI
apylinkės p-ko Kundroto sody
anksčiau pastaruoju metu prie Ko p-kas tad neseniai ir pa
bą, jį ir šeimos narius kanki
Mum vėjai laisvės dai a suokia.
VLIKo yra sudaryta ii Pata reiškė savo pasitenkinimą tuo
nę. Ta pati Vismanto grupė,
1 aisviem nerūpi nieks !
riamoji Informacijos komisija. atžvilgiu: «Tai atneša netik
rašoma «Tiesoje» nužudžiusi
Vai, kas primins tau mano juoką,
Š.m birželio mėn. įvyko VLI naujų minčių ir energijos bet
dar eilę kitų sovietinių parei
Kai vasara prabėgs?
Ko būstinėje New Yorke jos ir parodo, kad mūsų jaunoji
gūnų, išsprogdino valsčiaus
pirmasis posėdis. Dalyvavo akademikų karta pozityviai
vykdomojo komiteto namą, ku
Diena su saule nusileido, —
VLIKo pirmininkas dr. A Tri jungiasi į laisvinimo darbą,
riame gyveno visa eilė «ak
Su saule vėl nubus —
makas, VLIKo sekretorius H. teikdama optimistinių vilčių,
tyvistų».
Vismantas su savo
Vai, kas pakeis tau mano meilę,
Blazas ir komisijos nariai dr kad bus užtikrintas Lietuvos
«gauja» apiplėšę gyvulių pa
Kada manęs nebus?
O. Labanauskaitė, V. Benelis, laisvės kovos tęstinumas ligi
ruošų punktą, išsinešdami 30'0
Aid. Budreckas, Daiva Audė laimėjimo».
rublių, ir «Šilutėje sovehozą,
naitė. Posėdyje dėl asmeninių
kur jiems teko 6 000 rublių
Tąja kryptimi įvyksta ir
aplinkybių negalėjo dalyvauti konkretūs pasitarimai. VLIKo
Pastaruoju metu Vismantas
komisijos nariai A. Gražiūnas p kas neseniai tarėsi specia
ėjęs siuvyklos vedėjo parei
ir J. Stonys. Patariamosios In liai su lietuvių studentų atsto
gas. Į priekaištą, kam jis to
formacijos komisijos pirminio vais dėl bendradarbiavimo Lie
kiam žmogui leidęs namus pa
ke išrinkta dr. O. Lab,naus tuvos laisvinimo darbe
bistatyti. Šilutės rajono vykd
kaitė, sekretorium Algirdas
kom. p kas atsakęs, girdi,
VITKŲ PIRMININKAS BUVO į Sovietų S gą dėl Kremliaus džius, chemines karo medžia bausmę atlikusiam piliečiui
Budreckas.
PRIIMTAS VAŠINGTONE
nusistatymo prieš bažnyčią ir gas ir kt.
reikia padėti.
Pirmame komisijos posėdy
dėl
sovietuose
viešnaraujanje buvo antartas darbo planas
Gegužės mėnesio pabaigoje
— Į Vakaras atbėgo 84.000
— R. Tamulis — bokso čem
ir numatyti artimiausios atei VLIKo pirmininkas dr. A. Tri čio netolerantiškumo Jis Chru
asmenų
Ofic
aliais
duomeni

pionas. Vilniaus «Tiesa» birže
ties darbai Pabrėžtas reika makas buvo nuvykęs į Vašing ščiovo paprašė le sti į Vaka
mis,
per
pirmuosius
penkius
lio
11 d. pirmame puslapy pra
rus
išvykti
Sovietų
Sąjungoje
las įtraukti į darbą ir jaunes toną, ten buvo priimtas žymių
nių jėgų Komisijoje jau yra JAV valdžios atstovų ir tarė likusiems šeimos nariams — šių metų mėnesius iš Vokieti nešė informaciją iš Belgrado
du jaunųjų akademikų atsto si su jais rūpimais pelitiniais žmonai ir dviems dukterims. jos sovietinės zonos ir Berly apie Ričardą Tamulį — Euro
no sovietinio sektoriaus į Va pos čempioną. Sovietų sporti
vai
klausimais. Ta pačia proga
— Birželio 16 d. Paryžiuje karus atbėgo jau 84.000 as ninkai iškovojo 5 aukso ir 3
VLIKo pirmininkas dr. A. V’. IKo pirmininkas turėjo pa paprašė azilio teisės sovieti menų.
sidabro medalius Penkių čem
Trimakas ir kiti laisvinimo sitarimų ir su Vašingtone gy nio Kirovo va.do šokio ansam
p.onų tarpe be lietuvio Tarnu
veiksnių darbuotojai dažnai venančiais VLIKo Patariamo biio dalyvis Rudolfas Nureje- AKCIJA PRIEŠ J VISMANTĄ lio, dar yra ir latvis Aloyzas
primena, kad į Lietuvos lais sius ^olitinėskomisijos nariais- vas. Šokio ansambliui tris sa 1959 IV ETA IS CRŽUSĮ, AT Tunišas Užsienio spaudos pra
vaites viešėjus Prancūzijoje KA LĖvUS BAU>MĘ, Į ŽEM. nešimuose Tamulis žymimas
NAUMIESTĮ
ir pasirengus skristi gastro
tik kaip Sovietų Sąjungos spot
lems
į
Londoną,
šokėjas
nuvy
CHRUŠČIOVAS PRISTATĖ
tininkas Tamulis, pgl. «Tie
darbo metodais ir su kokio
Vilniaus «Tiesos» 135 nume są*, jau tris kartus buvo iško
NAUJĄ PARTIJOS
mis organizacinėmis formomis kęs į policijos būstinę aero
PROGRAMĄ
ji galioti pasiekti savo tiks drome pareiškė: «Aš noriu bū ryje atspausdinta įdomi is o- vojęs respublikos bokso čem
rija su Julium Vismantu, po plono vardą. Dvejus kartus
lus. Daugiausia -isus dom na ti laisvas».
karo nuteisto ilgai bausmei ir jis buvo šalies (suprask So
Birželio 19 d Kremliuje po nauja partinė programa—lig
sėdžiavęs Sovietų Sąjungos šiolinė programa buvo priim
— Spaudos pranešimais šiuo 1959 metais grįžusio į Žem. vietų Sąjungos) čempionu Jis
KP Centro K-tas nutarė lie ta 1919 m. kovo mėn., 8 me metu Fed, Vokietijoje veikia Naumiestį. Piktinamasi, kad treniruojasi du kartu buvusio
pos mėn 30 d paskelbti nau KP kongrese.
16.0(i0 šnipų ir jų tarpe 10/00 jam «atbuvus kažkodėl su Euiopos čempionu, Algirdo So
jos KP programos projektą,
sudaro šnipai dirbą Ryt Vo trumpintą bausmės laiką» Ši čiko, vadovaujamas.
gi kiek vėliau, rugpiūčio 20
— Birželio 14 d. Londone kietijos naudai BiržeLo 14 d. lutės rajono vadovams prita
d. numatyta paskelbti gyven suteikta azilio teisė 46 metu Karlsrune mieste, Fed. Vokie riant buvęs išduotas sklypas 1.000 POLITECHNIKOS INSTI
tojams susipažinti naujo par amž. sovietų inžinieriui Oleg tijoje, trijų metų kalėjimo ir priskirta vertinga statybinė TUTO STUDENTŲ VEŽAMI I
tijos st luto projektą. Abu do Lančevskiui. Jis D. Britanijo bausme nubaustas Kurt Kueha, medžiaga. Vismantas greitu
KAIMĄ DARBAMS
kumentai būsią svarstomu par je nuo ba andžio mėn studi 4 metus šnipinėjęs Ryt Vokie laiku pasistatęs Dariaus ir Gi
t niuose susirinkimuose Spa javo, gau amas UNES O sti tijos saugumo organams Tar rėno gatvėje dviejų aukštų mū
Toks skaičius jau dabar nu
lio 17 d įvyk?tančiame 22 KP pendiją Penkių pusi, rašte navęs amerikiečių karinėje rinį namą. «Tas namas yra pa
kongrese jie bus priimti Par Chruščiovui sovietų moksli bibliotekoje Kuehn nufotogra statytas iš žmonių kraujo ir matytas, bet vėliau dar padi
Kai kurios studentų
tijos programa atsako į klau ninkas paaiškino savo pasiry tavo 20 000 JAV armijos po kelia visų pasipiktinimą», ra dėsiąs.
grupės kolchozams stato na
simą, ko partija nori, tuo tar žimo likti Vakaruose priežas tvarkių apie raketinius gin šoma «Tiesoje» Vokiečių oku mus.
pu statutas nurodo, kokiais tis. Jis nurodė, nenorįs grįžti klus, šarvuočius, liepsnosvai pacijos metais V buvęs slap

VLIKe Sudaryta Patariamoji Informacijos
Komisija

Demokratija ar Komunizmas?
P. SALANTAS

tvarkyti ūkinį gyvenimą vien
laisva konkurencija, valdoma
Iš tikrųjų, moderniojo k a- aklų, nepažabotų pelno ir
pitalizmo dvasia y - garbės troškimo aistrų.
ra
bloga. Kapitalizmo
Šita dvasia privedė kapita
dvasia-yra kilusi iš rationalinio individualizmo ir libera listus prie nežmoniško darbi
lizmo Pagal šią ideologinę ninku išnaudojimo ir dažno
doktriną pats individas su sa da' bininkų paaukojimo dėl pi
vo protu yra visko aukščiau nigo Ir kiti kapitalizmo pa
sias mastas kurio laisvės nie dariniai yra neigiami, kaip
— sudarymo dviejų priešin
kas neturi teisės riboti.
gai nusistačiusių klasių: darb
Todėl sveikas protas, filoso davių kapitalistų ir darbinin
fija ir popiežiai Leonas XI11 kų proletarų;
savo enciklika «Rerum Novaneteisingo turto bei kitų
rum» jau prieš 79 metų Pijus ekonominių gėrybi ir kultū
XI encik «Quadragésimo ^n. rinių vertybių paskirstymo;
no» ir Pijus XII encikl «Di
— iššaukimo ūkinių krizių,
vini Redemptoris* yra griež bedarbės;
tai.pasmerkę k a p i t a
ir net priėjimo prie ūki
1 i z m o dvasią
dėl jo nes b ai politinės diktatūros
'daginės gerovės savo kraštuose ir tarptauti
ir siekimo, dėl ne niuose santykiuose, taip su
_.Jvačios nuosavybės siaurinant ar net panaikinant
ratinių pareigų, norėjimo ūkinę bei asme .inę žmogaus
(tęsinys)

KADA MANES NEBUS

laisvę, tiek dievinamą libera
lų kapitalistų!
Betgi kapitalizmas
savo
esmėje
nėra
blogas, nedoras Juk nėra
nei prieš prigimties įstatymus
nei prieš Evangeliją sukrovi
mas turto kapitalo, kuris įga
liną fabrikų reikimą, kreditų
suteikimą, tūkstančiams žmo
nių darbą, gyvenimo pageri
nimą, darbo palengvinimą, as
meniškos iniciatyvos laisvę
ir krašto supramoninimą. To
dėl nėra nedora imti nuošim
čius už paskolintą kapitalą,
pasamdyti darbininkus už ai
gą jeigu ji tik teisinga, jeigu
darbininkas laikomas bendra
darbiu.
Tačiau kapitalizmas dėl sa
vo dvasios ir iššauktų neigia
mų padarinių y a svetimas de
mokratinei ir krikščionybės
dvasiai Todėl kapitalistinė
santvarka gali ir turi
būti iš pagrindų reformuo
ta arba pakeista nauja, žmo
niškesne, krikščioniškesne san

tvarka!
Norėdami atsakyti j šį klau
symą, praeitame straipsnyje
priėjome išvado, kad kapita
listinė ūkio ir socialinė san
tvarka nėra sudaromoji dalis
demokratinės valdymosi for
mos, kid kapitalizmas dėl sa
vo blogos dvasios ir neigia
mų padarinių yra prieš svei
ką protą, krikščioniškąją Va
karų dvasią ir svetimas pa
čiai demokratijai, nors iš sa
vo esmės kapitalizmas ir nė
ra blogas Todėl jį arba rei
kia iš pagrindų reformuoti ar
ba pakeisti geresne, žmoniš
kesne santvarka.

AR DEMOKRATIJA PRIIM
TINA?
Tačiau kyla klausimas: ar
ir pati demokratija priimtina
apsišvietusiam sąmoningam
žmogui, susipratusiam darbi
ninkui? Gal ji savo pagrinduo
bloga ir nepajėgi, kad prilei
do kapitalistams tokį žemes
niųjų klasių išnaudojimą? Gal

ji tik teorijoje, ant popieriaus
graži ir galima?!
Demokratija kilo kaip pasiriešinimas prieš aristokratinę
valdžios formą. Apsišvietę,
praturtėję miestiečiai pradėjo
kovoti prieš kilmingųjų val
džią, jų gausias privilegijas
ir dorinį susmukimą. Valdyti
turi visi luomai, visi žmonės.
Valdžia turinti siekti visos
liaudies gerovės. Demokratų
šūkis nuo Prancūzijos Evoliu
cijos laikų tapo; laisvė, lygy
bė, brolybė!
Tais laikais visur buvo la
bai stipri karaliaus valdžia.
Tuose absoliutizmo laikuose
demokratai su užsidegimu ko
vojo už individo, asmens lais
vę. Laisve laisvai prekiauti,
dirbti, kalbėti ir tikėti. Taip
susidarė, vadinamoji klas, inė demokratija. Pa
gal ją kiekvienas valdžios
tikslas — apsaugoti individo,
asmens laisvę.
Individo 1 isvę ypatingai kė
lė ir gynė demokratai libera-

3 pusi.______ _____ _________ _______________________
V. Mykolaitis - Putinas.

SAVO KŪNUI
Užjausdamas klausiu tave.
Tu mano liguistas išvargintas kūne:
Ar mudu pasieksim prieš naktį
Dar vieną, gal būt. paskutinę, viršūnę?
" L

•

Tu man kaip kantrus kalniečio išakas.
Stenėdamas, klupdamas, nori — nenori
Tempi mano viso gyvenimo svorį.
O po kojom kaskart vis kietesnis, siauresnis mūs
[takas.
Kai kada pasitaiko,
Atsiminęs jaunystę, po laiko,
įsakas mitriai pasispardo. ..
Ak, vargše tu mano kantrus gyvulėli,
Žinau, kad čia pat pasigesi tu vėlei
Savo lovio ir gardo...

Gana ! Nebetęsiu !
Juk dar taip neseniai.
Man ėmė aitrinti lūpas
Tie ironijos kartūs šypsniai.
Ir dar taip neseniai —
Gal tik vakar —
Kaip paukštė plasnojo dvasia
Ir tiesė į viršų sparnus, —
O širdies gelmėse
Lemties grėsmingam sprendimui
Ir šiandien esu neklusnus.
Ir šiandien tikiuosi kartu su tavim.
Tu mano liguistas, išvargintas kūne,
Pasiekti prieš naktį
Dar vieną viršūnę.
1960 1 29.
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MŪSŲ LIETUVA
SUDARINĖJA SUTARTIS DĖL
PRODUKTŲ, KURIE DAR NE
UŽAUGO IR NEŽINIA KOKI
DERLIUv' DUOS

Vilniaus rajono valstybinės
supirkimo valdybos darbuoto
jai jau dabar sudarinėja su
kolchozais ir -ovchozais su
tartis pristatyti valstybei (su
prask: Sovietų Sąjungai) grū
dus. mėsą kiaušinius, pieną,
daržoves ir kitus produktus.
Nė patys kolchozai ir sovcho
zai dar nežino, koks bus ats
kirų produktų derlius. Bet
valstybinė supirkimo valdyba
verčia tokias sutartis iau da
bar sudaryti

Prieš metus laiko mirė trem
tyje generolas Juozapas M.
Haller. Jis yra savotiškas lai
mėto jas 18 to žmonijos istori
joje likiminio mūšio. Buvo jis
65 metus ištikimas kongregadas. Jo laidotuvių ceremoni
joms vadovavo pats Marijos
Kongregacijų Pasaulinės Fe-

deracijos Dvasios Vadas arkivysk. D Gawlina.
Baigęs pas jėzuitus viduri
nę mokyklą. Haller įstojo į
kariuomenę Jau prieš 1914
metus buvo Austro Vengrijos
generalinio štabo karininkas
Prasidėjus I Pasauliniam Ka

lai. Pagal šiuos valdžia turin
ti eiti tik naktine sargo parei
gas — kad niekas nevogtų,
neplėšikautų. Žmonės patys
laisvai elgdamiesi, dirbdami
ir prekiaudami, sukurs ą sa
vaime bendrąją gerovę. Pats
žmogus ir jo protas yra aukš
čiausias mąstąs ir sprendė
jas Tai liberalinė de
mokratija.
Ūkinėje srityje šią doktriną
vadina ekonominis liberaliz
mas, pasidaręs kapitalizmo
siela, apie kurį rašėme praei
tame straipsnyje. Tačiau libe
ralinė demokratija su įsigalė
jusia kapitalistine santvarka
menkai tesirūpino kitais dviem
demokratijos dvasiniais pa
grindais — lygybe ir brolybe,
ypatingai praktiškajame kas
dienos gyvenime.
Dėl to kilo išnaudojimas
silpnesniųjų, neapykanta ir
klasių kova Tai iššaukė ka
talikų socialinį sąjūdį, stojan
tį už visų ir ypatingai už silp
nesniųjų gerovę ir lygybę.
Taip susiformavo krikščionių
emokratų partijos ir krikš

čioniškoji demokra
tija. Panašioje kovoje už
darbininkų lygybę išsivystė
socialdemokratija.
Šie nauji demokratiniai są
jūdžiai drauge su masių apsi
švietimo kilimu ir stiprėjan
čiais darbininkų sindikatais
keičia liberalinę demokratiją
vienur greičiau, kitur lėčiau
į geresnę pilnesnę demokra
tiją Ją dauguma dabar vadi
na integraline arba pi In ut i n e demokratija.
SOCIALINĖ DEMOKRATIJA

Pilnutinės demokratijos svar
biausi bruožai yra veiklus vai
džios rūpinimasis visų klasių,
grupių ir žmonių bendrąją ge
rove bei pastangos įgyvendin
ti socialinę lygybę Socialinė
lygybė — t i vienas iš demo
kratijos principų, re kalaująs,
kad visi visuomenės luomai,
klasės ir grupės būtų lygūs
ne tik politiniame gyvenime,
kaip to siekė politinė demo
kratija, bet ir viešajame, so
cialiniame, kultūriniame ir ūkiniame gyvenime. Neigiamai

tus parduoti tik per Koopera
tyvus ir valstybines parduotu
ves. Bet gyvenimas ‘inasavo
keliu ir Lietuvoje dar daug
kur veikia kolchozinės turga
vietės Vilniuje veikia net ke
lios tokios turgavietės Vilnių
je birželio pradžioje pasiro
dė pirmosios braškės - bet
atvežtos iš kitur, ne vietinė-.
III JAV LB NÉS TARYBOS
R'NKIMŲ DUOMENY .

L. Bendruomės vyr. rinki
mų komisija paskelbė rinkimų
į trečiąją LB Tarybą duome
nis Rinkimai įvyko JAV š m
13 14 dienomis. Iš viso buvo
paduoti 4 632 teisėti balsai.
Ta ybos nariais išrinkti 31
MIESTŲ TURGAVIETĖS TE
BĖRA, NEŽŪšINT PARTIJOS asmuo: Los Angeles apygar
doje: E. Nakaitė-Arbačiauskie
SIEKIMO JAS VISAS
nė (Alė Rūta), Čikagos apy
IŠNAIKINTI
gardoje pagal balsų daugumą:
Maskvos iniciatyva ir Lie J. Jasaiti'’, V. Adamkavičius,
tuvoje buvo skelbiamas šū dr. P. Kisielius. V Vardys, T.
kis: Naikinti kolchozines tur Blinstrubas, dr A Razma, P.
gavietes miestuose ir produk Garšva, muz VI, Jakubėnas.

rui, buvo paskirtas II jo Len
kų Legiono Vadu )9l8 m. jis
su savo vyrais paliko Rytų
Frontą ir nuvyko pirma j Ško
tiją. paskui j Prancūziją. Ten
šuo ganizavo naujus lenkų ka
rių pulkus ir su jais grįžo į
Pastaba: Čia duodame maloniems skaitytojams viena iš
Lenkiją.
naujųjų poeto V. Mykolaičio - Putino eilėraš
1920 metais rusų Ravdonočių. Sekančiuose numeriuose duosime jų dau
ji/Armija
užėmė didelę dalį
> giau. Kaip žinoma, poetas yra likęs ir tebegy
vena Lietuvoje. Jo romanas «Sukilėliai» I lo Lenkijos ir atsirado prie pa
mas sulaukė nepaprasto pasisekimo tėvynėje čios sostinės, Varšuvos vartų.
ir laisvame pasaulyje, tačiau II as šio veika o Tada gener Haller buvo pas
kirtas Savanorių Kariuomenės
tomas kol kas dar nepasirodė viešumon.
Vadu.

18-to Likiminio Mūšio Laimėtojas

_______ 1961 m.

Padėtis buvo beviltiška Trū
ko maisto, gink lų Savieji ko
munistai irgi maištauja Atro
do viskas paprasta. Veltui su
dėtos visos gyvybės ir aukos
naujai besikuriančiai I enki
jos nepriklausomai Valstybei.
Rugpiūčie pradžioj g n Hal
ler įsako savo kariams sava
noriams pradėti noveną į
Svenč Mergelę Mariją l3rug
piūčio kiti generolai, spręsda
ji reiškia, kad paveldėjimas,
priklausymas kuriai klasei ar
turimi turtai nesuteiktų spe
cialių privilegijų prieš įstaty
mus ar viešajame gyvenime,
sakysime važiuoti pirma kla
se. — ar kultūriniame gyve
eime. pavz. leisti vaikus į
aukštąjį mokslą, bei politikos
srityje, kad ir įeiti į valdžią
ar «paspausti -vai ininkus».
Socialinė lygybė teigiamai
išreiškia patį taip vadinamąjį
«demokratinį gyvenimo būdą»,
tai yra:
— palaikymas ir saugojimas
kitų grupių ir asmenų teisių:
— laikymas visų piliečių be
rasės, spalvos ar tikėjimo skir
tumu savo broliais:
— rėmimas įstatymų ir kitų
priemonių, siekiančių visos
liaudies gerovės;
— įgalinimas kitų žmonių
bei grupių sąžinės, žodžio ir
spaudos laisvės;
—nenaudojimas politinių
priemonių prieš kitų asmenų
ir grupių ūkinius interesus;
— įgyvendinimas kiek gali
ma didesnės lygybės galimu
mui įsigyti visiems ūkinių ir

mi. kad būtų vėjavaikiškas už
sispirymas tęsti toliau Varšu
vos gynimą, ragina gen. Hallerį pradėti atsitraukimą, 'ra
čiau genero as jiems atsako:
— Jūs užmirštate, Kad Dan
gaus Karalienė ateis mums į
pagalbą. Rytoj Marijus Dan
gum Ėmimo šventėje būsite
liudininkai mūsų pergalės!
Šventės išvakarėse, šaukda
masis Dievo Motinos pagal
bos, duoda įtakyma savo ka
riams pradėti mūšį .. Pugpiūčio 16, būdamas jau tikras vi
suotine pergale, atvykęs prie
Rembertof bažnyčios durų,
puola ant kelių, dėkodamas
Marijai.
Ta proga gavo sveikinimus
iš Apaštalų Sosto Nuncijaus
Aquiles Katti. vėlyvesnio po
piežiaus Pijaus Xl. Priskyrė
pergalę išimtinai Marijos į ikišimui. Naujai sukurtoji Len
kijos Respublika apdovanojo
Hallerį aukščiausiu Baltojo

kultūrinių gėrybių.

Tačiau pilnutinė demokrati
ja nesiekia ūkinės
lygybės. Ji yra utopija
arba graži negalimybė įgyven
dinti Mat, vienas žmogus yra
gabesnis, darbštesnis, taupes
nis negu kitas. Toks visada
daugiau įsigys, turės, pratur
tės Atimti iš jo nuosavybę
prievarta arba duoti jam tą
patį atlyginimą, kaip ir anam
reikštų užmušti jo iniciatyvą,
sumažinti pastangas. Tuo pa
čiu tai būtų kenkimas visų
bendrajai gerovei, nes tada
mažiau padarytų, nuveiktų!

Todėl integralinė demokra
tija palieka privačią nuosavy
bę, tačiau išreikalauja ją at
likti socialines pareigas. Bet
apie jas vėliau.
Be to daugel pilnutinės de
mokratijos šalininkų eina ne
tik reikalavimo sudaryti ga
rantuotai lygias galimybes įsi
gyti ūkinių gėrybių bent ti
krai žmoniškam pragyvenimui
pavz., per nemokamą profesi
nį paruošimą mažiausių algų,
nustatymą, vaikų pakankamus

liepos 8 d.

B. G Shotas, kun. St. Šantaras. A. Mackus, J. Švedas Vi
dūrio (Cleveland) apygardo
je: St. Barzdų kas, J. Bachu
nas maz. A Mikulskis, inž.
dr. A Nasvytis, inž. V. Ka
mantas. Naujosios Anglijos
(Bostono) apygardoje: dr P.
Vileišis, dr. P Matulionis, inž.
V. Izbickas, A. Giedraitis O
Ivaškie ė; Rytų (New Yorko)
apygardoje: kun. L. Jankus,
dr. E. Armanienė, adv. J. Šie
petys, dr. B. Nemickas, P.
Naujokaitis, inž. VI Dilia, inž.
V. Volertas, St. Dzikas. Iš 31
naujos LB Tarybos nario trys
yra seniau JAV apsigyvenę lie
tuviai: J. Bachunas, O. vaškie
nė ir G B. Shotas. Visi kiti—
naujieji ateiviai

— New Yorke, JAV dirbau
ti J. Tautų spaudos korespon
dentė Sal Norkėliūnaitė bir
želiu 6 d. Columbijos univer
sitete įgijo Master ot Arts laips
nį, parašiusi dipl. darbą «Lie(pabaiga 6 pusi)

Erelio ordenu
Žinomas anglų rašytojas lor
das D’Aernon vadina šį mūšį
«18 tuoju sprendžiamuoju Eu
ropos istorijoje mūšiu». Mat,
rusai komunistai, jei būtų lai
mūšį, greičiausia būtų paėmę
savo valdžion visą Rytų ir Vi
dūrio Europą.
Tarp I ir II Pasaulinio Ka
ro gener. Haller vedė pavyz
dingą kongregado gyvenimą,
laimėdamas sau visų pagarbą
savo pamaldumu, kilniu būdui
ir gausiais apaštališkais dar
bais J 936 metais įstojo į Krikš
čionių Demokratų partiją ir
buvo tuoj išrinktas jos pirmi
ninku.
Po karo buvo pakviestas
būti Lenkų Egzilinės Vyriau
sybės Švietimo minist u Jo
buvę kariai nupirko savo nus pelnusiam vadui namą Lon
done, kur jis praleido savo
paskutinius gyvenimo metus
vienatvėje ir maldoje.

priedus, pašalpas bedarbės
ir ligos atveju, kredito leng
vatas darbininko akcijas ir
panašiai. Ir ta linkme einama
gana sparčiais žingsniais.
ÁR GALI MA NAUJA
SANTVARKA?

— Bet ar galima nauja ūkiš
kai socialinė santvarka toje
pilnutinėje demokratijoje? Ar
joje darbininkų klasė nebus
vistiek išnaudojama?!

— Ji yra galima' Tai seka
iš demokratijos posūkio į so
cialinės lygybės vykdymą. Va
karų demokratijos vis labiau
pasineša būti socialinėmis de
mokratijomis Tai neina greit
nevyksta be kovų Valdančio
ji ir kapitalistų klasė neleng
vai atsisako savo turimų pir
menybių ir privilegijų.
Pradžioje neaišku, ir kokio
mis
m o m i s galėtų
ir turėtų pasireikšti naujoji
socialinė santvarka Kai nuro
do, tai joms priešinasi arba dar
bdaviai, arba politikai, arba
patys darbininkai, arba net vi
si drauge.
(B. D.)
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REMKITE JAUNIMO NAMU STATYBA,
UŽTENKA TIK ŠVELNAUS TAVO LUPU

Šypsnio,
Kad pakelti širdį,
Išlaikyti dvasios ramybę,
padėti sveikatai,
papuošti veidą,
sužadinti geras mintis,
įkvėpti didžius darbus,
Šypsskis pats sau, iki pas
tebėsi, kad pranyksta nuolati
nis tavo rimtumas ir rūstu
mas.
Šypsokis pats sau iki užka
riavimo savo širdies tuo sau
lės spinduliu
Tespinduliuoja tavo šyps
nys. Šis šypsnys turi atlikti
daugelį dalykų. Paverki jį Die
vo tarnybai Kaipsąjungos na
rys esi apaštalas. Šypsnys yra tavo įrankis, tavo meške
rė Augimas malonėje, kuri ta
vyje gyvena, tau duos ypa
tingą žavesį, kad galėtum per
duoti šį gėrį kitiems.
Šypsokis kenč’antiems vie
natvėje,
šypsokis baimingiems,
šypsokis nuliūdusiems,
šypsokis jauniems ir seniems
šypsokis namiškiams ir drau
[gams.
Leiski, kad visi pralinksmė
tų tavo besišypsančio veido
šviesa Suskaičiuoki, jei tik
gali, savo kiekvienos dienos
šypsenas kitiems Jų skaičius

tau pasakys, kiek kartų šukė
lei
pasitenkinimą,
ryžtą,
džiaugsmą ir pasitikėjimą ki
tų širdyse. Šios geros dispozi
eijos yra pradžia visų kilnių
veiksmų, didžių darbų
Tavo šypsnio įtakoje vyks
ta stebėtini dalykai, apie ku
riuos tu nieko nežinai
Tavo šypsnys gali sukelti
viltis ir atverti akiračius nu
siminusiems, prislėgtiems, ne
tekusiems drąsos ir neviltyje
besiblaškantiems.
Tavo šypsnys gali būti ke
lias vedąs sielas į tikėjimą,
pirmas nusidėjėlio žingsnis
Dievo link
Nusišypsok taip put ir Die
vui Nusišypsok Viešpačiui pri
imdamas su meile viską ką
siunčia. Laimėsi šviesią Kris
taus šypseną nukreiptą su mei
le amžiams į Tave.
JAUNIMO ŠVENTĖS NAU
JIENOS Prasidėjus atosto
goms vyksta «Žydinčio Vasa
ros Vėjo* repeticijos. Julija
Jurgelevičiūtė su ateitininkais
šventei rengia naują ^Piršlelį»
Vincas Bilevičius kitą taip pat
niekad Brazilijoje nešoktą
«Brolelius» Jaunučiai daly
vaus su berniukų globėjos Irę
nos Jurgelevičiūtės parengtu
šokiu «Jierubėlės*.
Dainas šventei rengia su
vyresneisiais ateitinikais Elvy
ra Kilčiauskaitė ir su mažai
siais Irena Adomavičiūtė.
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Šachmatu Skyrius
Veda JUOZAS TIJŪNĖLIS

(tęsinys)
būtina. Pasakius «šach» ne
būtinai jam reikia šacbuoti
61 Pralošęs lieka tas kas
gauna matą arba kas pasi
duoda.
7) Lošėjas gauna 50 ėjimų
dėl mato jei per 50 ėjimų ne
duoda mato, tada lošimas pa
sibaigia lygiomis
Pavarius eilinį ar nukirtus
figūrą ėjimų skaitymas prasi
deda kaskart iš naujo.
APIE PARTIJŲ PRADŽIAS
(DEBIUTUS).
(Ištrauka iš V. Mikėno Šach
matų vadovėlio)
Prieš kalbant apie atskirus
debiutus reikia nurodyti apla
mai. jog debiuto uždavinys —
tinkamai išstatyti savo figū
ras ir eilinius būsim ii kovai,
būtent taip, kad:
1) Eilinių sustatymas tiktų

toms ar kitoms eilėms atida
ryti ir figūroms veikti; 2) kad
figūros galėtų toliau veikti
drauge Bet svarbiausias de
biuto uždavinys — tai paimti
centrą, nes kas suspėja dau
giau užimti ploto centraliniuo
se lankeliuose, tas viduryje
losimo gali veikliau pulti prie
šininko stovyką.
Itališkoji partija:
n e4 e5 2) Žf3. Žc6 3) Šc4,
Šc5. 4) c3, Žf6, b) d1, e: d6,
c d (jeigu 6 e5, tad atsaky
mas d5!) Sb4f7.Žc3, dõ! ir juo
diesiems nėra jokio keblumo
kovojant dėl centro
Dviejų ir <rijų žirgų debiu
tas:
1) e4, e5, 2) Žf3, Žc6. 3)Šc4.
Žf6' 4 j d4 e; d! Arba: 1) e4,
e5 2) Ž 3. ŽcS, 5) Žc3 Šb4.
Abiem atvejais juo ieji gau
na užtenkamai iniciatyvos par
tijai sulyginti.

(Bus daugiau)

"YXjmX*“

Halina Didžiulytė Mošinskienė.
★
★

Supasi žvaigždės spindulis,
Ūkanoje skęsta.
Supasi svajinga mintis,
Sapnuose gęsta.
Supasi rasos lašelis
Ant ramunės žiedo. —
Supasi tylus atodūsis
Jausmais nurieda.

Supasi dienos saulėtos,
Supasi ir naktis. —
Supasi laumių žadėtas
Alkanas svaigulis.

Tik nesisu a žmogus medinis,
Stuobris kietų šaknų.
Jo akyse auksas patvinęs —
Auksas neturi jausmų!

Kuo aš busiu?
Kuo aš norėčiau būti9 Kuo
aš galėčiau būti? Tai klausi
mai kuriuos kiekvienas jau
nas žmogus nešioja savo šir
dyje Tylomis jis žvalgosi ap
linkui, kasdieną stebi sutinka
mus asmenis, juos vertina ir
lygina su jais savąsias jėgas.
Gydytojo, mokytojo, prekybi
ninko, kunigo, inžinieriaus,
politiko, teisėjo, psichologo
pavidalai slenka jam pro a
kis. Vienas pakeičia kitą, viernas sustoja ilgiau, kitas trum
piau — trečias nesiliauja vis
grįžęs ir pagaliau nebenori
daugiau trauktis visiškai.
Tai yra vi šus Bet už visų
šių vaizdų stovi gilumoje vie
nas bendras paveikslas Kuo
aš nebūčiau, kokį darbą aš
nedirbčiau, aš tačiau būtinai
norėčiau būti.. Garsus, visų
žinomas, kaip Wr. v. Braun ar
Grace Kelly?.. Visų garbina
mas ir bijomas, kaip Hitle
ris?. Visų mylimas, kaip Pran
ciškus Asižietis?.. Toks geras
tėvas — motina savo šeimai
ir vaikams, kokiu nėra nei
vienas iš man žinomų tėvų? .
Paprastas vidutiniškas, ne
reikšmingas žmogelis, kurio
vienintelis palikimas būtų iš
anksto paties užsisakytas ka
po akmuo?...
Mūsų ateitis nėra tai kaž
kur toli, nepasiekiamuose de
besyse, pakibusi pilis. Kiek-

vienas gyvas daiktas nešioja
savo ateitį paslėptą savosios
būtybės centre. Mažutė vėjuo
tą rudenio dieną nuo ąžuolo
prie mūsų kojų nukritusi gi
lė jau dabar dengia savyje
di žiulį ir galingą medį — jei
tik duosime jai truputėlį že
mės, vandens ir šviesos. Ir
daug kantrybės! Ūkininko, dar
žininko kantrybės. Ak. mes
vargšai mašinų amžiaus vai
kai, amžiaus, kurį mašinos
daugiau stebina, kuris maši
nas labiau myli net už paukš
čius ir gėles... Kas neveikia
paspaudus mygtuką — viskas
mums be vertės. Kartais net
ir mes patys .
Tačiau, nors ąžuolo gilė ga
Ii nepalyginamai daugiau už
patį brangiausią laikrodėlį, tu
ri ir ji savo ribas. Jei mums
net ir kantrybės netruktų, jei
mes net ir visą savo gyveni
mą praleistume iš jos ką nors
kita išgauti norėdami, ji bus
tik ąžuolu ir niekada nebus
nieku nei daugiau nei mažiau.
Nebus ji nei beržu, nei liepa,
nai stirna, nei žmogumi Prie
šingai. ko nors kito norėdami
greičiausia mes ir ąžuolą pra
rasime. Dažnai taip atsitinka
su godžių tėvų vaikais — ga
lingo ąžuolo vietoje lieka sto
vėti vien paliegęs ir sukry
pęs medelis — nežiūrint viso
jų taip vadinamo «pasiaukoji

GRAŽI PRADŽIA

Liepos pirmą dieną buvo pra
dėtas kermošius jaunimo na
mų statybos naudai. Oras bu
vo gražus ir žmonių susirinko
labai daug, taip kad sunku bu
vo pereiti per kiemą. Vieni
šaudė į taikinius, kiti vertė
dėžutės, tretieji lauko laimin
go numerio Vėl kiti žuvavo
ar skabė medukus. Jaunimas
lošė kimbol mažieji stebėjo
zuikutį Ir be sustojimo taikė
į lėkšteles iš svaidyklių, jie
buvo tokie uolūs, kad per po
ra dienų visą aparatą paver
tė į šupulius. Patys vyriausio
ji vaišinosi bare ar spėjo sal
daines, pora ar nepora.
Visuose barakuose dirba jau
nimas Tas liudija, kad jis ti
krai pasiryžęs įsigyti savo na
mus Visuomenė tas pastan
gas įvertina ir remia
Medelių barake ir bare jau
nimu; talkina veteranės dar
bininkės moterys. Šį šeštadie
nį su naujais barakais į ker
mošių įsijungs bendruomenės
choristai, kurie praeitą savait
galį buvo išvykę į Itanhaem.
JAUNIMO ŠVENTĖ

Įvyks teatre «Arthur Azave
do» Jaunimui pasilinksmini
mas bus Mookcs lietuvių mo
kykloje Rua Lituania.,
ATEITININKŲ CHORISTAMS
Visi ateitininkų choro daly
viai prašomi sekmadienį po 9
vaL pamaldų susirinkti cho o
repeticijai. Atostogų metas
niekas negali turėti priežas
ties pasiteisinimui.

mo ir milžiniškų, bet vien sa
vo norą tematančių pastangų.
Apie pradedančius meniniu
kus dažnai yra sakoma — jis
dar savęs tebjieško, dar nėra
suradęs savęs. Kasgi aš ištikrųjų esu? Ar aš jau bent ne
jaučiu, bent nuvokiu bendrą
sias savo gyvenimo paveikslo
linijas, savo gyvenimo filmos
pagrindinę idėją? O įgal jau
dabar esu pasiryžęs įsprausti
save į pirmą pasitaikiusią apy
minkštę tuščią kėdę, pasiry
žęs save atiduoti kiekvienam
kuris tik manęs panorės? Vie
toj savojo, asmeninio ir nepa
kartojamo gyvenimo tikslo ieš
kojęs, gal vien bandau aklai
pasisavinti vieną iš aplink
matomų?
'
Ar aš nepagalvoju, kad nors
du n mai karta’s gali turėt
ir tik vieną planą, ko nieka
da negali joks žmogus? Ir kad
žmonės, kurie bando pasiekti
sau svetiuą idealą, vėliau ne
išvengiamai palūžta?
/B D)

1961 m.

liepos 8

5

d.

FABRICA DE MALHAS
Petras

Šukys

gamina meniškus ir stiprius megstiaukus, rūbelius nau
jagimiams ir kit.
Rua Jundiapeba, 45, Fone : 63-4258 Vila Zelina (arti R.
Ibitirama ir A v. Zelina).
—— m mi airi linui

ALBINAS VASELIAUSKAS
SIUVĖJAS
GERAS DARBAS, NEBRANGIOS KAINOS
Lietuviams daroma nuolaidos 10 procentų ir padeda
nupirkti medžiagas su nuolaidom
RUA AROUCHE 123. 1’ andar, sala 7. Telef 34 0516
(Alfaiate iki 9 vai. vakaro).

Jei nori nemokamai išmokti rašyti mašinėle, kreipkis į
KOSTO MEŠKAUSKO mašinraščio kursus
Rua 24 de Maio,
111 aukštas
Visiems lietuviams (ir lietuvių vaikams) p. Meškauskas
pamokas duoda nemokamai.

PRANAS &

GEROS ŽINIOS
JAU GALITE PADĖTI SAVO ARTIMIESIEMS
LIETUVOJE IR SIBIRE

* Skubiai išsiunčiama 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 eta.
Gavėjas nieko neturi mokėti.
★ Siuntiniai pilnai apdrausti - žuvus grąžiname pinigus
arba pasiunčiame naują.
Kreipkitės nas:
Jonas Valavičius, R. Pe. Bened. de Camargo, 698, Penba
Ai. Boguslauskas, R. Uranium, 240 - Brooklyn Paulista
Rašykite: Gaixa postal 403 — São Paulo.
SIUNTINIAI Į LIETUVĄ

Didelis pasirinkimas medžiagų ir skoningas
pasiuvimas, LAURO SANDRON vyriškų rūbų

Madeiras ei

f SÈDE: Rua México, 98 - 9.o
Endereço Telegráfico
Rio de J
Serraria « I T A > — Serra de
I
Nanque - Estado c

KIRPIMO

IR

SIUV

Mokina kirpimo siuvimo, mac
lių braižybos ir pritaikomoje
Paruošia siu
valdiškiems
Mokykla turi visas valdiškas
truota «Departamento do Et
- Užsirašyti pas mokyklos di
------ Rua d a Graça, 381 — <
fôw®

SIUVYKLOJE LAURO

Rua do Orfanato, 686, — V. Prudente — Fone 63 5294
São Paulo
Medžiaga parduodama ir išsimokėjimui
Ateikite ir įsitikinkite medžiagos ir darbo kokybe ir kaina

VIENINTEL'AI ATSTOVAI

VANDENS

LINDO Y A

IRMÁCJ CAKKiEKI ™.;|
indoya vanduo y r? deaai žinomas gėrimas
kurio puikų veikimą į žmogaus sveikatą jau
visi yra vienbalsiai pripažinę. Pabandykite,
įsitikinkite ir visados naudokite!

Casa Sprindys & Čia.

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

PÇA. S. JOSÉ dos CAMPOS, 1 - V. ZELINA - TEL. 63-5915

Geležies išdirbiniai ir dažai viskas elektros
įrengimui namu reikmens ir žaislai, įvairiausios do
vanos visoms progoms.
________
_________
______________

GARSIOJO

Caixa Postal 3967
« K U.

W ;;

-

SÃO PAULO
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1ETCKÍTCB2SO CONTÁBIL

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

^Naócimento
Irmãos Nascimento
Rt«. C.».«. SF. Mro 1.4S4

Atlieka firmų atidarymus, perleidimus, komercines
ir industrialines apyskaitas, sutvarko dokumen
tus, sudaro sutartis surašo prašymus ir ki
tos rūšies darbus atlieka.
Juridinis Departamentas — Nejudomo turto pardavimas
Av. Zelina, 831 — Vila Zelina — Tel. 63-7140 - S. Paulo
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LIETUVOS NACIONAI
MARTYNO MAŽVYDO BIB
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> valandoje pareiskusiems
ojautos
JAKAIČIUI mirus,
*se ir septintos dienos šv.
džiai dėkojame.
Jakaičių Šeima

PAiŠKOJ MAS
Bronius Juozapavičius, gy
venanti® Kaune, paieško sa
vo brolio ir sesers: JUOZĄ
PAVIČIAUS STASIO ir VERO
NIKOS JUOZAPAVIČ ÚTÉS,
išvykusiij Brazilijon 1925 m
gruodžio m.
Atrodo, kad vienas ieško
mųjų kurį laiką gyveno Para
nos estade, Jaguariaira mies
te Ieškomieji arba apie juos
žinantieji prašomi pranešti
«M L » redakcijai

IŠ LIET KAT. BENDRUOME
NĖS CHORO VEIKLOS

Escritório Contábil Vila Zolina S/C Iždą,
(REGISTRADO NO C.R.C.)

Gal būt nė vienais metais
taip intensyviai choras nevei
kė kaip šiais jubilėjiniais
Liepos mėn. 1 d. po piet
specialiu autobusų išvyko į
gražų pajūrio Itanhaem m es
tįą, kur buvo minima šio mies
to bažnyčios 200 sukaktis Cho
ras buvo pakviestas vietos
klebono giedoti iškilmių už
baigime. Liepos m. 1 d, vaka
re giedojo vakarinių pamaldų
metu, gi liepos m. 2 d , iškil
mingų mišių metu giedojo įs
pudingas, keturiais balsais šv.

Pranciškaus de Vitt mišias.
Po piet — vyskupo sutikime,
ir vakare, po procecijos pa
maldų metu. Itanhaem gyven
tojai i • svečiai nedažnai turi
progos išgirsti tokio giedoji
mo ir dainavimo. Todėl ne
nuostabu, kad choras vėl bus
pakviestas neužilgo į Itanha
em su daina ir tautiniais šo
kiais.
- horistai visur gražiai ats
tovavo lietuvius, mandagumu
susiorientavimu.
Choristai, choro maestras
F Gi dausk s. jo talkininkė
muz. I. Adomavičiūtė, veikli
ir su didele iniciatyva choro
valdyba varo plačią kultūri
nio darbo vagą.
Prieš keletą dienų choras
gavo kvietimą dalyvauti su
tautiniais šokiais, 6 d. rugpiū
čio S. Paulo est-ado fizinio au
klėjimo departameto sporto
instruktoriams mokytojams su
ruoštų kursų programos už
baigime Sporto departamento
vadovybė norėjo parodyti kur
santams, kurių buvo virš 300,
ir kitų tautų tautinius šokius.
O kursų dalyvių sudėtis buvo
labai įva’ri. Buvo atstovauja
ma vienuolika Brazilijos estą
dų Taip pat buvo atstovų iš
Argentinos Čile. Urugvajaus,
Peru, Austrijos ir net du ins
truktoriai iš Rusijos
Lietuvių grupė buvo pati
skaitlingiausia, ir be pasigyrj
mo galima pasakyti, paliko
geriausio įspūdžio. Tai buvo
pastebėti iš publikos atsilie
pimo. Kaikurie kursų dalyviai
net prašė lietuviškų šokių me
džiagos, kuriuos norėtų išmo
ky i savo mokinius grįžę į na
mus. Kiti paėmė adresus ir

RAPIDEZ — HONESTIDADE — PREÇOS MODICOS

Horário: das 8 às 19 horas
Aberturas de firmas - Encerramentos de firmas - Transferências
de firmas - f'ontiatos na Junta Comercial - Distratos na junta Co
mercia\ - Registros de firmas na Junta Comercial - Escritas com
contabilidade em. geral - Escritas fiscais cm geral - Contratos de
locaçoes - Cartas de fiança - Seguros de fogo - Seguros de aciden
tes - Requerimentos em geral - Defesas e recursos
PRAÇA SÃO JO E DOS CAMPOS, 8 - SALAS 1 E2FONE 63-6005 - VILA Z LINA - SÃO PAULO

Dr. Vytautas J. Bandžius
CIRURGIÃO DENTISTA
Peia Univ, de S. Paulo
Cirurgia, Pontes Moveis e Fixas, Dentaduras
Alta Rotação

Rua Barão de Jundiai, 166 s/4

Horário

Esq. Rua 12 de Outubro

9 as 11,30

LAPA

14,30 as 20.30 horas

ANTANO PĄVILONIO

Manufatura de «Botões Estrela»
Rua Prof. Gustavo P. dc Andrade, 116, caixa pos
tal 4118 - Vila Zelina. Tel. 63-4130 São Paulo.
Čia yra didžiausias pasirinkimas, dideliais ir ma
žesniais kiekiais, įvairiausių rūšių ir spalvų guzikų ir
lietsargiams dalių.

— Komunistiniai agentai vei
kia ir lietuvių, kolonijoje. Ne
apdairius tautiečius ypač jau
nimą, prisidengę lietuviškumo
skraite, nori įtraukti Maskvos
tarnybon. Kitados rinkdavosi
ir vakaru' ruošdavo Paulo Šuo
za gatvėje. Greitu laiku suruoš
Mokoje, išnuomuotose L. S-gos
Brazilijoje patalpose, buvusio
je Kudirkos vardo lietuvių
mokykloje.
Bomretirietis

— Stefanija Vinickaitė, 40
m. amžiaus, mirė 28 d. birže
lio. Gyveno Parque Sivilha.
Kilusi iš Žiežmarių. Nuliūdime
p liko brolį, seseris.

— Inž. Algirdas Mošinskis,
trims mėnesiams buvo išvykęs
tarnybos reikalais Europon.
Birželio m., 6 d. per Kanadą
ir Šiaurės Ameriką grįžo į S.
Paulo Kelionės įspūdžius tai
pinsime sekančiuose «M. L.«
numeriuose.
— Laiškai: Inž. Z. Bačeliui
P. Zagorskienei, J. Kugeliui.
I. Kutkienei, J. Valavičiui, I.
Mei.uvienei, Iz Seliokienei,
A. Pangonienei, Aid. Butrima
vičienei,

PIGIAI PARSIDUODA Siu
vama mašina «Singer Indus
trial» 31 - 15 motorizuota.
Smulkesniu informacijų Av.
Zelina, 515.

DOVANOS Į LIETUVĄ

GEROMIS SĄLYGOMIS PARDUODAME
(arba

keičiame į namą Vila Zelinoj)

CHACARA. Du alkieriai žemės, didelis gyvenamas na
mas (du miegamieji, virtuvė, copa, veranda) įkanuotas
vanduo, elektros šviesa, garažas ir pastatai vištų ūkiui.
Gatvė asfaltuota.
Nuosavybė randasi prie pat asfaltuoto kelio PIEDADE
— Sorocaba.
Kreiptis: Rua Marechal Mallet, 24, Dona Ana.

Įvairios medžiagas, batai,
megstiniai, skaros ir kt. Yra
daug pavyzdžių.
Visi muitai apmokėti.
Pristatymas garantuotas.
Kreiptis:
Magdalena Vinkšnaitienė

jua Barão de Pirai, 65

Vila Zelina — São Paulo

Lietuvi
Klausyk ir remk

LIETUVIŠKA PROGRAMA
kuri yra transliuojama kiekvieną sekmadienį,
14 vai per RADIO NOVE DE JULHO, trumpomis 3l
metro bangomis.
Patarimus, aukas siųsti šiuo adresu. Mons. P. Ragažinskas, caixa Postai 4118. São Paulo.

Aos sabados pela manhã.
Gera kokybė, pigiau kaip kitur, greitas įteikimas,
mandagus patarnavimas tiktai

per laiškus prašjgj
Lietuviškos
nių šokių atstovai plačiai gar
sina Lietuvos ir elituvių tautos
vardą. Jaunimui entuziasmo ir
pasiaukojimo dvasios netrūksia. Lietuviška visuomenė nepri
valėtų pasilikti abejinga. Ji tu
retų ateiti jaunimui talkon su
pinigu. Įvairūs pasirodymai, iš
važiavimai surišti su nemažo
mis išlaidomis. Pakalbėti apie
patriotizmą tautinių švenčių
proga neužtenka. Reikia atida
ryti piniginę, materialiai pa
remti kultūrinį veikimą.

SIUNTINIAI j visus Sovietų Sąjungos kraštus, po 5, 10,
15 ir 20 kilogramų, su apmokėtu muitu. Gavėjas nieko
nemoka Siunčiami taip pat maisto siuntinukai

MuiU ir persiuntimą padarome palengvintom sąlygom
Turime atstovavimui Lietuviu Bendrove Anglijoje.
Turime medžiagų pavyzdžius
Šie siuntiniai bendrai adresatą pasiekia per 42 dienas,
įteikiant gavėjas pasirašo gavimo kvitą Persiuntimas
garantuojamas šimtu procentų.
Praça da Sé. 399 4-tas aukštas, salė 404,
Fone 33-4963 ir 36 8530

— REIKALINGAS mašinom
modelatorius. Kreiptis: R. Prof
Gustavo P. de Andrade. 46
Tel. 63-4938 — Vila Zelina.

LIETUVIŠKŲ PAMALDŲ KA
LENDORIUS
Pirmą mėnesio sekmadienį:
Parque das Nações 16 vai.
Casa Verde, 17,15 vai.
Antrą :
Bom Retire, 10 vai.
Utinga 18,00 vai.,
Trečią •=
Agua Rasa 8 vai.,
Moinho Velho 11 vai.,
Lapa 16 vai.,
Paskutinį:
Vila Anastacio 8 30 vai.j

