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JAVbių ir RUSIJOS SAN 

TYKIAI. Po Chruščiovo ir pre 
zidento Kennedy susitikimo 
Vienoje, paaiškėjo, kad rusai 
mėgins daryti į sąjungininkus 
visokį spaudimą, su tikslu juos 
išstumti iš vakarinio Berlyno. 
Rusai žada padaryti su ju pa 
čiu pastatyta iškamšų komu
nistine vyriausybe rytinėje 
Vokietijos dalyje atskirą tai
ką

Potsdamo susitarime dėl po 
karinės Vokietijos vyriausy
bės, buvo numatyta, kad ka 
rą laimėjusios valstybės, t y. 
JAV. Anglija, Prancūzija ir Ru 
sija, pasirašys bendra taiką 
su balsavimo keliu išrinkta 
naujosios Vokietijos vyriau
sybe.

Rusai iki šiol savo užimto
je dalyje jokių laisvų rinki
mų neleido, pastatė komunis
tinę valdžią, ir norėtų ten pa 
silikti amžinai. Tačiau Vaka
rinė Vokietija po karo atsikū 
rė ant demokratiškų pagrindų, 
atstatė savo ūkį, ir įėjo į šiau 
rėš Atlanto apsigynimo sajun 
gą. Vakarinė Vokietija šian
dien yra pilnateisis tos Sajų n 
gos narys, ir stato eavo reika 
lavimus, reikalaudama panai
kinti Vokietijos suskaldymą.

Jeigu rusai norėtų pasirašy 
ti atskirą «taiką, su jų pačių 
pastatyta valdžia, tokia sutar 
tis nebūtų pripažinta Vakaruo 
se. ir vestų prie santykių 
įtempimo.

Rusai taip elgdamiesi turi 
prisiimti karo riziką. Chruš
čiovas paskutiniu laiku, taip 
elgiasi, lyg jis jokios karo ri 
zikos pats nebijotų, o pr ešin 
gai — dar vis kitiems grasi
na pavartoti jėgą.

JAV-bių vadovaujami Vaka 
rai yra pasiryžę prieš jėga 
spirtis taip pat jėga. Rusams 
besirengiant pradėti spaudi
mą dėl Berlyno likvidacijos 
p.rmiausia prasidėjo diploma
tiniai susirėmimai Į rusų gra 
sinimą karu, amerikiečiai pas 
ke bė parengties stovįš^šiems 
mėnesiams, kas reiškia, kad 
visos JAV-bių ginkluotos pa
jėgos yra bet kurį momentą 
pradėti karo veiksmus.

JAV bių valstybės sekreto
rius Dean Rusk pareiškė kad 
dabartinė Berlyno krizė yra 
grynai rusų išprovokuo a. ir 
kyla iš to, kad rusai nėra 
niekur išpildę savo pasižadė 
jimų, tęsdami savo imperia
lizmą, kuris esąs senas, kaip 
visa tragiškoji žmonijos isto
rija Siekdami tokių imperia
listinių tikslu, rusai izoliavo 
uuo likusiojo pasaulio, ir sa-
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vo sugebėjimą priešintis tei
singumui pavertė į teisės nie 
kinimą. Jie net išdirbo 
skirtingą kaina, kurioje žo 
dis taika reiškia pasidavimą 
komunizmui, o bet koks pasi 
priešinimas prieš tai ir lais 
vės apgynimas vadin; mas ag 
resija, užpuolimu .

Iš kitos pusės, Chruščiovas
II d. liepos, Maskvoje paša 
kė. kad Rusija priešinsis jėga 
net prieš Jungtinių Tautų nu 
tarimus, jeigu tokie nutari
mai rusams būtų nenaudingi. 
Taigi išeina, kad rusai jokios 
tarptautinės teisės ir ateityje 
nei nemano laikytis! Abi sto 
vykios, tokiu būdu, pasilieka 
viena prieš kitą tikrame karo 
stovyje, ir tik jėga tegali ap 
ginti savo teises, arba reika
lavimus. Todėl ir tada kada 
vis dar tebekaloama apie nu 
siginklavimą Genevoje, gin 
klavimas tęsiamas ir stipri 
namas.

— RUSIJOS SANTYKIAI SU 
KINIJA. Raudonoji Kinija, 
nors vis dar skelbia savo am 
žinaja draugyste su Sovietų 
Sąjungą, bet komunizmo moks 
lą taiko saviems reikalams 
taip kaip jiems geriau išeina. 
Net užsieniuose varomoje pi o 
pagundoje kiniečiai turi savo 
liniją, ir stengiasi patraukti 
savo pusės komunizmo šali
ninkus. net ten kur iki šiol 
komunizm • propagandą vedė 
Maskva Iš komunistinių vals 
tybių, pav. Albanija laikosi 
prie Kinijos, ir atsimetė nuo 
Maskvos

Pagrindinis skirtumas ta p 
Maskvos ir Pekino yra tas 
kad kiniečiai laikosi daugiau 
stalinizmo o Maskva, pagal 
Chruščiovo dėstymus kalba 
apie btnlra egzistenciją su 
kapitalizmu Vakaruose. Rusai 
karo bijo, o kiniečiai karo 
nori. Kinija šiandien turi £60 
milijonų žmonių, trūksta jiems 
maisto ir vietos. Kiniečiai, 
(kaip Hitleris kadaise), norėtų 
erdvės savo žmonėms Jeigu 
kiltų trečiasis pasaulinis karas 
būtų didelis žmonių išnaikini
mas, ir savaime atsiras ų tos 
erdvės likusiems. Rusija būtų 
sutriuškinta, išdeginta, ir pla 
tūs Sibiro plotai paliktų tušti. 
Kiniečiai badmiriai su lazda 
ir krepšiu užimtų tuo Sibiro 
plotus, ir ten įsikūrę galėtų 
dauginti ir leisti spiečius li
kusiam pasauliui užimti. Jei 
gu kiniečiai netektų net pu
sės savo gyventojų, vis jie 
dar būtų skaitlingiausia tauta 
pasaulyje f usija gi gaudama 
smūgius į savo centrus apie

Maskvą, pirmiausia netektų 
rusiškojo e en ento, o likusios 
jų pavergtos tautos atsiskiriu 
kas sau.

Dėl to'cų trečiojo pasauli 
nio karo būsimų pasekmių, 
rusai nepasiduoda Pekino gun 
dymams, ir veda nuolaidesnę 
politiką: smarkiai skalina, bet 
vis laiku sustoja, kai pamato 
pakeltą lazdą.

Dėl šitų skirtumų jau s *no 
kai prasidėjo santykių pelėji 
mas tarp rusų ir kiniečių, Ru 
sai atšaukė beveik visus savo 
technikus ir instruktorius iš 
raudonosios Kinijos.

Raudonieji kinai užsispyrė 
pasigaminti savo atomine bom 
bą ir prieš rusų norą skver
biasi į Indochiniją, Laos pie 
tinį Vietnamį ir Birmą, o taip 
pat į šiaurinę Korėją. Dėl 
Korėjos rusai susirūpino, ir 
pasirašė su korėjiečiais giny 
bos sutarti, kuri gali būti su 
praotama kaipo užsk'endimas 
durų kiniečiams. Pekinas ir 
gi nesnaudė — jie taip pat 
pat pasirašė kitą savaitę, pa. 
našią sutartį su šiauriniais ko 
rejiečiais. Dėl to, «amžinoji 
draugystė» tarp raudonųjų ru 
sų bei kiniečių dar nebyrėjo, 
bet jiedu, kaip girti draugai, 

eidami kartu vis viens kitam 
užmina ant kojos...

— KOWElT. Rytiniame Arą 
bijos pusiausalio krante yra 
mažutis Koweito emiratas, te 
turi tos apie 200 < CÍ) gyven 
tojų Tas kraštas yra įdomus 
tu", kad jame gausu žibalo 
(naftos) versmių Anglai ir 
amerikonai yra gavę iš tos ša 
lies emiro naftos koncesijas, 
už kurias moka Koweitui, dė 
ka naftos gausumo milžiniš
kus pinigus. Iš tų pajamų tas 
dykumų kraštas tapo nepap 
rastai turtingu Statomos pui
kiausios ligoninės, mokyklos, 
tiesiami geriausi keliai, ir vis 
nežinia ką su ta daugybe pi
nigų, padaryti.

Čia apsižiūrėjo kaimynas, 
Irakas, ’.rako šeimininkas, ge 
nerolas Kassem, kuris prieš 
tris metus nužudė Bagdade 
karališkąją šeima, ir paskel
bė beveik pusiau komunistiš 
ką režimą, tasai Kassem pas 
kelbė, kad Koweitas y^aanks 
čiau buvęs turkų osmaniško- 
sios imperijos, Basros provin 
cijos dalis, ir kaipo tokis, kar 
tu su Basra, turis priklausyti 
Irakui. Bagdadas (Irako sosti 
nė), nieko nelaukdamas jau 
buvo pasiuntęs savo kariuo 

menę tą Koweita «išlaisvinti» 
ir prijungti prio Irako

Tačiau Anglija, gaudama 
žibalo koncesijas, įs pare gojo 
taip pat globoti ir ginti Ko 
weita nuo išorinių užpuolimų. 
Emirui pašaukus pagaloos, 
anglai tą pačią savaitę per 
mėtė iš Afrikos dvi briga as 
kariuomenės ir kelias aviaci ■ 
jos eskadriles ir žinoma, ira- 
kieči i nesuspėjo Koweito 
«išlaisvinti».

Tuo pačiu metu Koweitas 
paskelbtas nepriklausoma vals 
tybe, ir pasiprašė priimamas 
į Jungtinių Tautų Crganizai - 
ja. Bus priimtas, ir tada Ira
kui nebus vilčių Koweitą pri 
sijungti sau. Tai vėl viena 
tarptautinė ir arabiška krizė, 
kuri labai rūpi žibalo reika
lingiems kraštams. Anglai no 
rėtų, kad į Kovveitą būtų pa 
siustą Jungtinių Tautų daliniai 
kaip tai buvo padaryta tarp 
Egipto ir Izraelio, o dar vė
liau Konge.

— VILA ZELINOS LIETU-
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KP Programos ir įstatu Svarstymai 
— Tik Formalumas

Spalio mėn. suvažiavimas turės užgirti Chruščiovo planus

Spalio 17 d. Maskvoje 22- 
jam KP suvažiavimui patie 
k-iama paskelbti naują parti
jos programą. Jau birželio 19 
d. KP C K-to plenume nutarta 
naujus KP programos ir įsta
tų projektus ne tik paskelbti 
bet ir įpareigoti visus parti
jos vienetus organizuoti «pla
tų TSKP Programos ir Įstatų 
projektų svarstymą visose pir 
minėse partinėse organizaci
jose... konferencijose ir sąjun 
ginių respubl kų kompartijų 
suvažiavimuose». Visa tai tik 
formalumas, nes pagal įsivy
ravusią tvarką aišku, kad abu 
projektai bus vienbalsiai už
girti. Pagal Maskvos įsakymą 
ir Lietuvoje išgirsime dar dau 
giau paliaupsinimų Chruščio
vo vedami politikai ir ypač 
jo siekiui komunizmą susti 
print!.

Šis Maskvos kongresas jau 
bus svarbus dėl to, kad jam 
teks užpildyti stambius ideolo 
ginius trūkumus. Juk, kai pa
gal oficialius teigimus, «So
vietų Sąjunga dideliais žings 
niair eina komunizmo staty
bos kryptimi», partija daugiau 
nebegali naudctis
Lenino 1919 m. aštuntame su
važiavime priimta programa, 
kai socializmo statyba buvo 
nubrėžta pasitelkiant privers
tiną krašto industrializaciją, 
ūkio sukolektyvinimą ir tech 
nikos mokslų išplitimą.

Naują programą nėra long- 
va paskelbti, nes nei Mark
sas, nei Leninas nebuvo nuro 
dę, kaip gi privalo atrodyti 
aukštesnės pakopos pasiekusi 
komunistinė visuomenė. Nuo 
1939 metų buvo sudarinėja
mos komisijos partijos progra 
mai išdirbti, bet vis nepavy
ko parengti naujos programos.

Vakarų stebėtojų nuomone, 
čia priežastis buvusi ta, kad 
programos rengėjų nuomonės 
buvusios skirtingos dėl busi
mosios komunistinės visuome 

menės plėtos. Šiuo požiūriu 
teko nukentėti ir pačiam So
vietų Sąjungos prestižui, nes 
jugoslavų ir kinų komunistai 
didžiavosi jau turį naujas par 
tines programas

Maskvai buvo sunku toliau 
kęsti tokią padėtį.

Iš š m. «Komonisto» 3 n rio 
aiškėja, kad naujoji progra
ma turėsianti atsižvelgti į pa
sikeitusią politinę padėtį pa
sauly. Esą. sovietai jau galė
sią daugiau skirti lėšų pramo 
nei ir ūkiui. Gyventojų buitis 
turėsianti gerėti nenukenčiant 
nei sunkiajai pramonei, nei 
krašto gynybos reikalams Ta 
čiau partija čia pat pastebė
jo. kad tai dar nereiškia, kad 
bus vykdomas obalsis: «kiek
vienam pagal jo poreikius».

Spėjama, kad naujoji pro 
grama greičiausiai patvirtins 
visą ūkinę ir socialinę pro
gramą, kuri Chruščiovo buvo 
paskelbta partijos 20 ir 21 su 
važiavimuose. Tas pats «Ko
munistas» nuolat kelia Chruš 
Čiovo skelbiamą koegzisten
ciją ir taikingo perėjimo į so
cialistinę stadiją ir tai esą jau 
sudaro stambų įnašą į mark
sizmo-leninizmo doktriną.

Ką galima pasakyti apie vi 
sus planus, skelbiančius apie 
komunistinio «rojaus» artėjau 
tį įvedimą? Vakarų (Londono) 
stebėtojų nuomone, visob 
Kremliaus teoretikų vizijos 
šiuo metu vargiai pralenkė 
Markso ir Lenino svajones. 
Gamybos padidėjimas ir gy
ventojų buities sąlygų pakėli
mas tai dar nėra būdai, ku
riais būtų galima įvesti komu 
nizmą Bandymai valstybės 
valdžią perkelti į kai kurias 
visuomenines organizacijas at 
rodo vaikiškais ir nerealiais 
eksperimentais Įvykių eiga 
Sovietų Sąjungoje kaip tik ro 
do priešingą tendenciją — 
valstybės galios, represijų di

MŪSŲ LIETUVA

Dalia Urnevičiutė.

Dulkelė.
Į saulės ruoželį pateko dulkelė, 
Nušvito, pavirtus į mažą planetą. 
Patekus į tiesų, nuauksintą kelią, 
Pajutusi saulės kerėjančia galią, 
Ji skrido šviesi, savimi sužavėta.

Galiu, pamojavus ranka ją išvyti 
Iš kelio šviesaus į aptemusį plotą.
Bet laukiu be kvapo, nenoriu blaškyti, 
Nors būtų jinai tik maža dulkelytė, — 
Dabar planeta ji šviesi ir sparnuota..-

Vis tiek aš tikiu: šito spindulio saulės 
Dulkelė daugiau jau pamiršt negalėtų.
Juk tas nepakęs nei tamsos, nei apgaulės, 
Kas gali nušvirti kaip mažas pasaulis, 
Nušvist ir pavirst į auksinę planetą.

Vėl Grįžta Asmens Kultas Sovietuose
Chruščiovas iškyla ir kaip karinis genijus?

Sovietuose Chruščiovas jau 
pradedamas garbinti panašiai 
kaip Leniną- ir Stalinas ir jis 
pats tą kultą skatina. Dar dau 
giau. visai panašiai kaip Sta
linas, jis jau pradedamas lai
kyti militar! niu talentu, net 
genijum, gerokai prisidėjusiu 
prie antrojo pas. karo laimė
jimu.

Čia duokime žodį pačiam 
Chruščiovui. Štai 1937 m kai 
boję Chruščiovas pasmerkė 
visus tuos kas išdrįso pakel
ti ranką prieš Staliną. Nikita 
sušuko: «...jis (Stalinas) yra 
viltis, jis yra švyturys vado
vaująs visai pažangiai žmo 
nijai. Stalinas tai mūsų vėlia
va. Stalinas yra mūsų laimė- 

dėjimą. Vienas įrodymų šioje 
srityje, tai mirties bausmės 
praplėtimas ir bausmės — de
portacijos «antivisuomeniš- 
kiems» ir «parazitiniams as
menims».

jiinas!»
19 metų praslinkus, Stalinui 

pasitraukus iš gyvųjų tarpo, 
tas pats Chruščiovas savo pa 
garsėjusioje kalboje 1956 m- 
vasario 25 d., 20 me partijos 
kongrese tokiais žodžiais kai 
bėjo apie Sta'ino asmens kul 
tą: «Vieno žmogaus kultas pa 
siekė tokį baisų pobūdį tik 
paties Sta ino dėka ir jis nau 
dojo visas įmanomas priemo
nes. palaikydamas savo as
mens garbinimą» Kitoje vie
toje: «..mes esame susirūpi
nę ir dėl ateities, nes matė
me kaip palaipsniui augo Sta 
lino asmens kultas ir tai pri
sidėjo prie visos eilės rimtų 
iškreipimų partijos principuo 
se, partinėje demokratijoje ir 
revoliucijos legalume...»

Kas vyksta šių dienų So vie 
tų Sąjungoje? Birželio mėn. 
visame krašte pradėtas rody 
ti filmas «Mūsų Nikita Sergte 
vičius». Jo uždavinys pareng 
ti gyventojus ate nančiam 22

If€1 m. liepos 15 d

partijos suvažiavimui ir ry
šium su juo iškelti Chruščio
vo asmenybę. Filme Chruščio 
vas pristatomas kaip liaudies 
platiems sluoksniams begalo 
artimas, viskuo besirūpinąs 
ir kiekvieno skundo ar nepa
sitenkinimo išklausąs vyriau
sybės galva. Chruščiovui vis
kas artima, jis nusivokia ne 
tik visame ūkyje, pramonėje, 
transporte, auklėjime, bet ir 
kiekvieno piliečio rūpesčiuo 
se. Jis, mato žiūrovai, specia 
listas netik kasyklų šachtoje, 
kiaulių tvartuose, kukurūzų 
laukuose, bet ir operacinėje 
salėje.

Filmo beveik visa pusė skir 
ta karo įvykiams nušviesti. 
Kai tik prasidėjo «tėvynės ka 
ras», Chruščiovą nuolat matai 
šalia Stalino. Iš film-» seka, 
kad nuo 1941 ligi 1945 m Ni
kita labai daug veikė sovietų 
karo taryboje. Kaip genero
las leitenantas Chruščiovas 
rodomas uniformoje su Stalin 
grado fronte vadovavusiu 
marš. Jeremenko. Gyventojai 
verčiami daryti išvadą — mū 
sų vadas žymiai prisidėjęs 
prie vokiečių sutriuškinimo... 
Žinoma, Chruščiovas parody
tas ir tarp šavo šeimos na
rių, kaip geras tėvas, šeimos, 
anūkų nepaprastai mylimas... 
Visa tai, lygiai kaip ir minė
tas filmas, lygiai kaip ir vi
sos sovietų spaudos liaupsini
mai, tarnauja vienam tikslui 
— Chruščiovo asmenybę iš
kelti.

LIETUVIAI ŠOKĖJAI 
VAŠINGTONE

Bostono, JAV, Lietuvių Taut. 
Šokių Sambūris, Onos Ivaškie 
nės vadovaujamas, birželio 13 
d. atliko programą JAV Valst. 
Departamento naujuose rū
muose surengtame tautinių šo 
kių vakare. Lietuvių sambū 
ris pirmą kartą pasirodė rink 
tinei JAV sostinės publikai: 
vyriausybės nariams, valst. 
departamento pareigūnams ir 
užsienio atstovams. Ryšium 
su lietuvių pasirodymu Vašing-

(pabaiga 3 pusi.)

Demokratija ar Komunizmas?
P. SALANTAS

(tęsinys)

Tik palengva po ilgų svars
tymų, b ndymų ir kovų jos 
priimamos. Taip atsitiko, pav. 
su vaikų priedų ir pensija se
natvės atveju.

Jau dabar ūkiniame krašto 
gyvenime didelės reikšmės 
turi darbininkų sindikatų ir 
darbdavių federacijų susitari
mai dėl algų, pensijų, sveika 
tos ir darbo sąlygų. Socialinė 
demokratija siekia tokių dar 
bininkų ir darbdavių reikalų 
tvarkymą pavesti ūkinėms 
savivaldybėms. Jos 
būtu kas tai nanašaus į mies
to. apskrities ar valstijų savi 
valdybes. Kiekviuna žymesnė 
ūkio šaka ir profesija turėtų 
tokią savivaldybę. Ar į jas 
atstovai būtų darbininkų ir 
darbdavių po lygiai skinami 
ar laisvai išrenkami - ne tiek 

svarbu. Svarbiausia, kad čia 
abiejų atstovai atsisakę iš
naudojimo ir neapykantos dva 
sios, lygiateisiai ir atsakomin 
gai rūpintųsi visos tos ūkio 
šakos ar profesijos darbuoto
jų ir bendrąja gerove.

Taip pat ir paskirose įmo
nėse, fabrikuose vis labiau 
įvedamos įvairaus pobūdžio 
įmonės tarybos, komisijos. Jo 
se darbininkai, vadovai ir 
darbdaviai drauge sprendžia 
įvairius įmonės reikalus Dar 
labiau socialinė lygybė vyk
doma, kai darbininkai daly
vauja įmonių valdy j e per sa 
vo atstovu administracijos ta 
ryoose ir direktorijoje Taip 
yra Vakarų ^okie.ijos didžiuo 
siuose fabrikuose, taip Janio 
Quadros bando įvesti čia, Bra 
zilijoje, valdžios ir autarkinė ■ 
se įmonėse. Jau daug kur y- 
ra darbi ai okams ir tarnauto 

jams leista dalyvauti įvairiais 
būdais ir įmonių pelne.

Taigi, demokratija ne tik nė 
ra priešinga naujai socialinei 
santvarkai, bet pilnutinė de
mokratija jos reikalauja ir ei
na į jos įgyvendinimą, nors 
gal ir per lėtai.

Komunizme to nėra, nors 
jo vadai ir tiek kalba apie 
liaudies ar populiarias demo 
kratijas Tačiau tai tik iš var 
do demokratija! Juk patys ko 
munistai skelbia ten esant 
proletariato diktatūrą. Net ir 
to nėra Komunistiniuose kraš 
tuose kraštuose yra tik vie
nos komunistų partijos dikta 
tūra. geriau pasakius, vieno 
žmogaus, diktatoriaus valdžia. 
Darbininkai ir jų sindikatai 
neturi jokių teisių valdyme! 
Ir praktiškai siekiama ne vi
sos liaudies ir darbininkų ge
rovės bet tik vienos grupės 
— komunistų partijos!

Bandydami atsakyti sau į 
šį klausimą, praeituose straips 

niuose priėjome išvadų, kad 
demokratijai nėra esmingas 
kapitalizmas, kad demokrati
joje yra galima geresnė, žmo 
niškesnė ūkiškai socialinė san 
tvarka, kurios palengua jau 
ir siekiama vis plačiau įgy
vendinant socialine demokra
tija.

REVOLIUCIJOS IR DIKTA
TŪROS KELIU

— Tegul bus tai ir tiesa! 
Tačiau komunizmas griebiasi 
tuoj pat įgyvendinti geresnę, 
darbo žmogui palankesnę ū- 
kišką santvarką. Komunisti
niuose kraštuose jau nusikra
tyta kapitalistų jungu. Nebėra 
jų valdomų fabrikų ir įmonių, 
kur darbininkų prakaitą ir 
kraują siurbia!

— Komunistai užtat reika 
lauja nieko nelaukiant, revo
liucijos keliu paėmus patiems 
darbiu nkams valdžią ir nu
griovus kapitalistinę santvar
ką, kurti naują, gražią — kur 

visi bus lygūs, kur visi gy
vens kaip broliai ir seserys 
ir patys darbininkai viską vai 
dys. Joje kiekvienas gaus pa 
gal savo reikalus ir naudosis 
lygiai su kitais visais gyveni 
mo patogumais!... Be to, bus 
panaikinta ir privatinė nuosa 
vybė, įgalinusi visur ir visais 
laikais turtinguosius išnaudo 
ti darbininkus ir silpnesniuo
sius...

— Ir kas labiausiai dabar 
stoja už darbininkų teises ir 
reikalauja įgyvendinti teisin
gumą, jei ne komunistai? Juk 
jų vadovaujami sindikatai ap 
valdo kapitalistų besočius 
įgeidžius ir iškovoja darbiniu 
kams geresnes algas ir darbo 
sąlygas. Štai kas mus, darbi
ninkus. žavi komunizme ir 
skatina galvoti jį pasirinkti!

Betgi komunizmas panaiki 
na demokratines žmogaus tei 
sės ir net laisvę darbininkui 
pasirinkti laisvai darbo vietą!

Kas darbininkui iš tų demo
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ŠVEDU VALDOVAS PATYRĖ APIE SENO
VĖS JOTVINGIUS

IŠKASENOS LIUDIJA APIE AUKŠTĄ SENOS LIETUVIŲ 
GIMINĖS JOTVINGIŲ KULTŪRĄ

Stockholm — Grįžusi iš Su 
valkų apskrities švedų moks
linė ekspedicija, vadovaujant 
Lunno universiteto profesoriui 
Dr. Knatui Olafui Falkui, bu
vo priimta specialėje audien
cijoje Švedijos valdovo Adol 
pho.

Tą mokslininkų grupę lydė 
jo komunistinės Lenkijos am 
basadorius Stockholme A. Szy 
manski, kuris įteikė valdovui 
šešis albumus su fotografijom 
ir paaiškinimus viso to, kas 
iki šiam laikui buvo užtikta 
atkasinėjant senovės jotvin
gių sostinėje ir kapuose prie 
Osinskių, į vakarus nuo Su 
valkų miesto.

Švedijos valdovas parodė 
didelio susidomėjimo tais ra
diniais, kurie, pasak jo, turi 
didelės svarbos rytų Europos 
istorijai. Jis taipgi išreiškė 
padėką tiems archeologams, 
kurie atliko tokį reikšmingą 
darbą.

Toje ekspedicijoje į Suval
kų kraštą dalyvavo švedų ir 
lenkų mokslininkai. Užtikimas 
senovės lietuvių giminės jot- 

(pabaiga iš 2 pusi)

tone, Lietuvos Atstovas J. Ra 
jeckas pasakė žodį į Lietuvą 
per Amerisos Balsą. Atstovo 
žodžiais, sambūris rinktinei 
publikai pasirodė puikiausiai, 
svečiai lietuvių sambūrio pa
sirodymu buvo sužavėti. Už 
pavykusią misiją pagarsinti 
Lietuvos vardą Vašingtone Lie 
tuvos atst. J. Kaje kas pareiš 
kė dėkingumą Sambūrio vado 
vei O, Ivaškienei Ir muzikos 
programos vadovui J. Gaide
liui. Po vak tro Lietuvos Ats
tovas surengė Lietuvos Pa
siuntinybėje priėmimą Valst. 
Dep to pareigūnams ir vaka
ro rengėjams pagerbti Birže
lio 14 d. vakarą aprašė sos
tinės dienraščiai «The Wa
shington Post» ir * The Eve
ning Star». 

vingių pilies ir sodybos lieka 
nų bei didžiūnų kapų iš 3-čio 
šimtmečio no Kristaus, buvo 
vienas svarbiausių archeolo
ginių radinių rytų Europoje 
šiame šimtmetyje.

Iš naujai sukauptos medžią 
džiagos, tyrinėtojai priėjo iš 
vados, jog jotvingių toje vie
toje turėjusi būti sostinė Vė
liau pradėta atkasinėti visa 
eilė kitų piliakalnių Suvalkų 
apylinkėje, iš ko paaiškėjo, 
jog jotvingiai jau III-V amžių 
je po Kristaus buvo sukūrę 
nuosavą aukštą kultūra su iš 
vystytu žemės ūkiu, amatinin 
kyste ir prekyba su kitais 
kraštais.

Jotvingių giminė, kaip žino 
me, buvo apgyvenusi didelius 
plotus dabartinėje Suvalkija 
je, Gardino. Baltstogės ir Bal 
vyžio pagiryje. Lenkai ir kry
žiuočiai sutartinai veikdami 
bandė apkrikštyti ir užkariau 
ti jotvingius. Pastarieji atkak 
liai gynėsi, 1264 metais bir
želio 24 dieną jotvingiai bu'o 
nugalėti, o vėliau išnaikinti.

Sandara

BRAZILIJOS EKONOMINĖ
POLITIKA

Dabartinė Brazilijos vyriau 
sybė yra pasiryžusi vieną kar 
tą ant visados sutvarkyti kraš 
to ekonominę padėtį Tai ne
lengva ope acija Kaip kiek 
viena operacija y;a skaudi, 
taip yra ir su ekonomine po 
litika

Vis dėlto vyriausybės jau 
daug kas, ypač užsienio sko
loms sutvarkyti, yra padaryta.

Paskutinis dekretas vadina 
mas 2')8 instrukcija, atšaukia 
visas bet kam suteiktas pri 
velegijas Pavyzdžiui lig šiol 
tam tikrų prekių importacija 
buvo apmokama specialia do 
lerio kaina. Kai laisvoje rin 
koje doleris jau buvo pasie

Halina Didžiulytė Mošinskienė
★ ★ 

■&
— Aš myliu, — širdis šaukia.
— Aš myliu! — vėjai kaukia.
— Aš myliu! — skamba lašai 
Šlamėdami šiltai.
— Ką? — klausia nuskreadąs balandis.
— Ką? — klau ia gėlė palangės.
— Ką? — klausia saulės spindulys.
—- Ką? .. — šnabžda tamsi naktis.
Nepasakysiu. Neatspėsit!
Tiktai tyl ai vis kuždėsit:
— Jį, ir tą, ir anąjį... — pritaikinti norėsit.

Niekas jūsų neįspėjo! —
Dėkit lažybas ant stalo,
Dėkit liežuvius
Ant kib rkštimis trykštančio priekalo.
Aš myliu jį! Jį — begalo...
— Ką?...
— Gyvenimą savo,
Kuriame mano plaukai nubalo.

Išėjusieji į dienos šviesą, vi 
“T si pradėjo skųstis visokiais 

fiziniais skausmais, bet,poke 
g liolikos valandų buvimo nor- 

maliose sąlygose apie sunega

giai kaip ir negalėjo prisimin 
gi ti savo pergyvenimų būnant 

visiškoje tamsoje.
Sandara

kęs 200 ir daugiau kruzeirų, 
už kai kurias prekes, pavyz 
džiui už imp :rtuotą laikrašti 
ni popietį doleris bu\o per
kamas už šimtą kruzeirų. Tą 
skirtumą vyriausybės iždas 
turėdavo padengti Dabar gi 
visos šitos lengvatos panaikin 
tos. Vyriausybė šituo potvar
kiu sutaupys daug bilijonų.

Visa eilė naujų sutarčių su 
įvairiais kraštais padidins eks 
portą, įeis kraštan daugiau 
svetimos valiutos Su kitais 
kraštais numatyta prave ti 
mainų prekyba. Kavą, vatą, 
kakavą, cukrų iškeis į maši
nas ir 11 Brazilijos ekonomi
ja ir finansai stengiamasi ant 
tvirtų pamatų pastatyti

Bankai paskolas y a suma
žinę Pavyzdžiui São Paulo 
rinkoje buvo jaučiamas kre
dito trūkumas Bet estado vy
riausybės pastangomis, pas 
kolų gavimas yra palengvin
tas, žinoma tiems, kurie turi 
realų pagrindą.

KĄ PATYRĖ STUDENTAI 
PRALEIDĘ KETVERTĄ DIE

NŲ IR NAKTŲ VISIŠKOJE
TAMSOJE

Neseniai įvykdyti bandymai 
kuriuose dalyvavo savanoriai 
—• Princeton universiteto stu
dentai, atnešė įdomius stebė
jimus; kaip atsiliepia žmogaus 
organizmas į visišką tamsą

Kiekvienas savanoris tapo 
uždarytas visiškai tamsioje pa 
talpoje, kurioje buvo lova, hi 
gienos įrengymai ir šaldytu
vas su maistu bei su pieno ir 
vandens it dais. Oras toje pa 
talpoje buvo švarinamas ere 
miniu būdu.

Po keturių parų į šv esą išė 
ję studentai papasakojo savo 
įspūdžius bei pergyvenimus.

Visų pirma, keturias paras 
išbuvę visiškoje tamsoje «ka 
liniai» papasakojo, kad po 
kiek laiko prarado skonio pa 
jautimą Paprastą duoną val

gant, manė jeg tai šalta viš
tiena. Smarkūs rūkoriai netu 
rėjo jokio noro užsirūkyti ei 
garetės ar pyokės, nors išė 
jus į šviesą pirmučiausia pa
prašė duoti jiems užsirūkyti.

Būdami visiškoje tamsoje, 
tie studentai savanoriai nega 
Įėjo sukoncentruoti savo dė
mesio jokiam dalykui, jie net 
nustojo pajėgumo mastyti 
Vienas studentas, paprašęs jį 
anksčiau išleisti, buvo netga 
vęs nervinį priepuolį, nesmin 
tinai negalėjo 12 iš 14 padau 
ginti.

Visiems studentams tame 
«kalėjime» buvo labai nuobo
du. Bet, kas įdomiausia, jie 
visi «suskaičiavo», kad išbu
vo tamsoje dvi paras, nors ti 
krenybėje buvo išlaikyti ke
turias paras.

MEDŽIOKLĖS ŠUO GREITAI 
IŠMOKO SAVO AMATO

Port, Washington, Wis. - Jo 
nas Juška išvyko į mišką su 
mažu medžiokliniu šuniuku 
pamokinti kaip reikia atnešti 
nušau ą paukštį.

Šuniukas, mosikuodamas uo 
dega, užtikrino, jog suprato 
pamoką ir nubėgo giliau į 
mišką Už kiek laiko jis grį- 
su portfeliu, kuriame buvo 
$60 000 6o. Pagal užtiktą korte 
lę buvo nustatyta, jog portfe 
lis priklauso Tom Bruders, iš 
Belgium, Wis., kuris jį pa
metė.

kratinių laisvių ir teisių?! 
Nors ir laisvai balsuodami, 
nors darbininkai ir sudaro dau 
gumą, tačiau vistieK negali iš 
siriikti buržuaziniuose kraš
tuose darbininkų valdžios. Ka 
pitalistai pinigais pasamdo ne 
perrėkiamą propagandą ir bal 
sus nuperka.

Užtat popoliariose dem kra 
tijose viskas tarnauja vi s o s 
liaudies gerovei. Be 
abejo, laikinai valdžioje turi 
būti proletariato diktatūra, 
kad galėtų likviduot reakcio 
nieriškus buržujų likučius pa 
sipriešinti kapitalistinių kraš
tų ūkiniam ir kariškam spau 
dimui ir sėkmingai, net pri
verčiant nenorinčius, sukurti 
naują komunistinę santvarką. 
Taigi, pirmiausia reikia iš
laisvinti visur darbinin
kų mases iš kapitalizmo, pr e 
tarų ir egoizmo vergovės, o 
paskui komunistinėje santvar 
koje visi naudosis tikrąja

laisve!

NE KOMUNIZMO NUO
PELNAI

Daugelis čia Jūsų išskaity 
tų komuois’ų nuopelnų visai 
nėra komunizmo vaisiai. Dar 
apie komunizmą beveik nie 
kas nė nekalbėjo, kai sočia 
listai ir katalikai piadėjo su
daryti jau darbininkų ratelius 
bei sąjungas.

Dirbančiųjų teisėms ginti 
susidarę darbininkų sindika
tai kilo ne komunistų inicia
tyva. Komunistai tik vėliau 
įsiverždavo jų vadovybėm 
įvesdami partiečius į atsako 
mingas vietas Taip įvyko Ru 
sijoje, Anglijoje, Vokietijoje, 
kur prieš ir po I Pasaulinio 
Karo katalikai turėjo stipriau 
sius darbininkų sindikatus Ir 
dabar demokratiniai sindika
tai yra vieni iš stipriausių.

Visai nėra vien komunizmo 

nuopelnas suorganizuoti pla
čius streikus ar stiprius sąjū
džius Šaukdamiesi darbinin
kų teisingumo sąmonės ir ne 
apykantos jausmo buvo sukė
lę galingus jų sąjūdžius la- 
bouristai Anglijoje, demokra
tai JAV se, peronistai Argen
tinoje, net-faši&tai Italijoje ir 
Ųabalhistai Brazilijoje dikta 
toriaus Getulio Vargas lai
kais

Taip pat visų klasių ir dar 
bininkų lygybės reikalavimai, 
jautimasis v.enos didžiulės 
šeimos — bendruomenės na
riais nėra komunizme sukrau 
tas paveldėjimas ar tėvonys- 
tė. Tai yra krikščionybės 
skelbta, išvystyta, reikalauta 
ir demokratijos įgyvendinta 
politinėje srityje ir dedamos 
dabar pastangos pritaikyti vi
su pločiu ir ūkiškai sociali 
niame gyvenime.

KOMUNIZMAS IŠ ARTI

Kiek verta, gera yra komu 
nistinė santvarka gyvenimo 
tikrovėje — tai galima pama
tyti sovietiniuose kraštuose. 
Tačiau yra gana sunku pažin 
ti tą komunistinę tikrovę. Pir
miausia, nes vieniems ji - tai 
XX amžiaus vergovė ir pra
garas žemėje, iš kurios bėga 
žmonės tūkstančiais ar mili
jonais, kaip iš Rytų Vokieti
jos o kitiems ji — darbinin
kų rojus! Antra, dėl to, kad 
yra už geležinės uždangos. 
Keista — jei komunistinė san 
tvarka yra tokia gera ir pana 
ši, kodėl ją slėpti 
už geležinės uždan
gos?

■ Nuvažiuoja ten arba t k ko 
munntai ir jų šalininkai, ar
ba parinkti žmonės kuriai iš 
anksto komunistų nustatytai 
kelionei ar aprubežiuotam ap 
žiūriuėjimui. Jie negali lais

vai keliauti, kur nori, ar ap
žiūrėti. kas patinka Jiems pa 
rodomi tik pavyzdiniai vaikų 
darželiai, fabrikai, higieniš- 
kiausi kolcho'zai ir įvairiausi 
muziej i. Visur juos lydi ofi
cialūs «Intourist» (praktiškai, 
Komunistų Partijos) vadovai 
vertėjai ar bent šoferiai». Iš 
spaudos taip pat nelengva ką 
tikresnio sužinoti — ji yra 
Kom Partijos rankose ir cen 
zūroje! O ką bekalbėti apie į 
užsienius siunčiamus laikraš
čius?! Tą pat beveik reikėtų 
pasakyti apie laiškus, gauna
mus iš komunistinių kraštų.

Tačiau, jei tuose laiškuose 
buvę valdininkai, ar pasiturį 
ūkininkai ar eiliniai darbinin
kai taip nuolankiai dėkoja už 
nusiųstus jiems rūbus, maistą 
ar vaistus, tai aišku: ten yra 
arba tų dalykų trūkumas, ar
ba jie labai brangūs, arba jie 
neturi jų iš ko nusipirkti.

(B. D.)
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Kuo aš būsiu?
(tęsinys)

Tiek tie, kurie per apsilei
dimą visai savęs neieškojo, 
tiek tie, kurie savąjį idealą 
kartą suradę jį atmetė — ma 
nydami, kad pavyks save ap
gauti su kitu Be tikrojo as
meninio plano, be sau vienam 
skirtos gyvenimo vedamosios 
minties prieš akis, tam tikram 
laikui atėjus, žmogus susvy
ruoja ir visa jo gyvenimo sta 
tyba pradeda eiti žemyn.

Kuo aš ištiktųjų galėčiau ir 
turėčiau būti? Šio klausimo 
neturėtų bandyti išvengti nei 
vienas, kuris nenori, kad vie
ną dieną staiga visas jo gy
venimas pasirodytų veltui vi
sos pastangos tuščios. Kad, 
vietoj įsivaizduoto ir laukto 
pasakos milžino, staiga neat- 
•istotų prieš jo akis liguistas 
ir silpnas pagriovio krūmokš
nis, šakelė įlūžusi, nuvytusi 
ir bevaisė. Taip, tame gyve
nime buvo begalės «visko»: 
darbų, turtų, garbės, malonu
mų — ir marios įvairiausių 
žinių. Bet vienam, ko ištiktų
jų reikėjo, nebebuvo ten pa
likta vietos. Visas pasaulis lai 
mėtas — bet padarytas bega
linis nuostolis sau pačiam ..

Krikščionis, žinoma, nieka
da nepraranda vilties Du iš 
gilumos ištarti žodžiai, net ir 
kada dar gali pakeisti ir iš
gelbėti viską: «Viešpatie, pa
sigailėk! .» Nes krikščion e ži
no kad joks žmogus pasauly 
je, kartą į jį atėjęs, niekada 
nelieka vienas. Tas, Kuris jį 
sukūrė, seka jo kiekvieną

Gyvojo Dievo Sūnus
KESTUTIS TRIMAKAS, S.J.

I. Istorija Liudija
«Visa taryba ieškojo liudijimo prieš Jėzų, 
kad galėtų paduoti Jį nužudyti, bet nerado 
Nes daugelis liudijo prieš Jį neteisiai, bet 
jų liudijimai nesutarė» (Mork. 1 i. 55-56). 
«Jūs tyrinėjate Raštus,..; jie tai yra, ku
rie liudija

BUVO naktis... Naktis pana 
ši, per daug panaši į aną nak 
tį. kurią užmigusio Jeruzalės 
mie to poilsio ramybė buvo 
sudrumsta įkaitusių kalbų, ne 
pasitenkinančių murmėjimų, 
sumišusio šnibždėjimo, paga
liau staigaus, gaivalingo, 
kaip netikėtai trenkiančio per 
kūno, šauksmo: «Vertas mir
ties!»

Tiesa, anos nakties darbas 

žingsnį, eina kartu su juo iki 
paskutinės minutės, laukia jo 
iki paskutinio akimirksnio Net 
ir visiškai savo gyvenimą su
naikinusiam ir praradusiam 
žmogui uar lieka kitas — Jo 
Tėvo rankose.

Mes tačiau tikimės sugebė
ti pasielgti geriau Nors ir pa 
tys neretai mėginame prieš 
sa<e pasiteisinti: «Ką aš čia 
dabar suksiu galvą — da" vi
sas gyvenimas stovi man prieš 
akis.'»

Žinome tačiau, kad gyveni
mas nestovi nei minutės kad 
jis nėra «prieš» mus, bet mes 
esame jau nuo pirmosios mū 
sų buvimo sekundės Ir ką tai 
reiškia «visas gyvenimas»? 
Septyniasdešimt - aštuosnias- 
dešimt metų — ar gal tik sep 
tyni ar aštuoni? To nepamirš 
ti nėra joks galvos sukimas, 
pridėjimas dar vieno prie ir 
taip jau «nesuskaitomų» mūsų 
rūpesčių bei vargų. Bet tai 
yra tik paprastas ramus žvilgs 
nis, į gyvenimo tikrovę — to
kią. kokia ji yra. Žvilgsnis, 
kuris ne tik gyvenimo nenu
vertina. bet priešingai pade
da mums pilnai pajusti jo ne 
paprastą brangumą.

Gyvename tik vieną kartą 
ir turime tik vieną pagrindi 
nį uždavinį kurio išpildyme 
niekas mūsų pakeisti negali. 
Aš tebelaikau gyvą savo viltį 
jį vieną dieną surasti ir pri 
imti - jei iki šiol to padaręs 
dar ir nebūčiau?

Iš Ateitin

apie mane (Jon 5, 39)

jau buvo baigtas. Pasmerkta
sis pagal nusprendimą mirė. 
Tačiau stebėtina! Šioj naujoj 
naktyj ilgoj kaip ilgas ke 
lias nuo šios žemės iki debe 
sim paslėptų žvaigždžių —• 
vėl buvo kaltinamas tas pats 
pasmerktasis. Kaltinamas, tar 
si nebūtų buvęs jau nuteistas, 
tarsi dar būtų gyvas.. O gal 
iš tikro dar buvo gyvas. Nu
teistų juk niekas vėl nekalti

Henrikas Radauskas

Dainos Gimimas
Aš nestatau namų, aš nevedu tautos,
Aš sėdžiu po šakom akacijom baltos,

Ir vėjas dangiškas į jos lapus atklysta,
Ir paukštiš čiulbantis joj suka savo lizdą,

Ir skamba medyje melodija tyli,
O aš klausausi jos ir užrašau smėly,

Ir vamzdį paimu, ir groju; ir dainuoju
Su vėju ir paukščiu ir su medžiu baltuoju,

Ir ūžia debesys nežemiškos spalvos
Virš dai mojančios ir grojančios kalvos.

na, nei mirusių iš l<a?sto vėl 
neveda į teismą .

Anoj naktyj teismas, vidur
nakčio gilioj tamsoj pradėtas 
dar neišaušus, tamsoj ir bai
gės. Šios nakties tamsoj slin- 
ko dienos, metai, amžiai... 
Anąnakt karčios neapykantos 
prisirinkus buvo Sinedriono 
salė Šiąnakt jos kartumo bu
vo pridiekta visame pasauly 
je. Teisėjai laukte laukė faK- 
to, ženklo, įgalinančio teisia
mą pasmerkti Tačiau kaip 
anuomet taip ir dabar liudy
tojai viens kitam prieštaravo. 
Gi mylintis mokytinis, paslap 
čia įėjęs, atstu stovėdamas, 
kaip anuomet, taip ir dabar 
apkaltinta mokytoją savo šir
dyje gynė...

Amžiams slenkant, liudyto
jai stojo viens po kito kaiti
namojo vieton, bandė mesti 
vieną kitą kaltinančią frazę, 
bet nueidavo nepadarę jokio 
įspūdžio triuškinančio pasmer 
kimo ištroškusiems teisėjams. 
Jų balsai buvo nedrąsūs, ar 
gumentai neįtikiną, viens ki 
tam prieštaraują

Tik štai pakilo nuo suolo 
šauniai pasipuošęs vyras ir 
savim pasitikinčiojo tonu, kurs 
sukėlė naują viltį teisėjams, 
pareiškė:

— Mano tvirčiausiu 
rimu, tas Nazarietis tėra tik 
nežinomas kadais nukryžiuo 
t s žydas neišmanėlių išgar 
sintas Aš nesuprantu, kodėl 
jūs tiek daug dėmesio į jį krei 
piate, tarsi mūsų tarpe nebū
tu vertesnių to dėme io. — 
Tai taręs, vėl atsisėdo, ele

įsitiki-

gantiškom manierom leisda
mas suprasti, kas tų vešes
niųjų soste turėtų sėdėti)

— Kas jis toks? — sušnibž
dėjo kažkas.

— Tai pats šviesiausias švie 
siausiojo amžiaus pažiba, mon 
sieur Voltaire, — pasigirdo 
atsakymas. — Tik man neaiš 
ku, kodėl jis pats savo raštuo 
se tiek daug dėmesio kreipia 
į Nazarietį, prieš jį kovoda
mas šūkiu: Kaip dvylikos žve 
jų reikėjo to žydo mokslą po 
pasaulį paskleisti, taip jo vie 
vieno pakaks jį nuo žemės, 
nušluoti. Kažin ar pasiseks?

(B. D.)

v
Šachmatu Skyrius

Veda JUOZAS TIJŪNĖLIS

(tąsa)

Evanso Gambitas 1. e4, e5, 
2 Žf3, Žc6, 3 Šc4, Šc5, 4 b4. 
Juodiej! tiek nepriimdami gam 
bito, eidami 4....,Šb6. tiek pri 
imdami jį gali sėkmingai ko
voti centre dėl punkto e4 silp 
numo Gana geras Laskerio 
apsigynimas: 4..., Šc5: b4, 5. 
c3, Ša5, 6 O O d6, 7. d4, Šb6!

Šotlandiškoji partija. 1. e4, 
e5 2 Žf3, Žc6 3. d4, e:dl 4. Ž:
d4. Žf6! 5 Ž; c 6, b:c 6 Žd2,
Šc5 7 Šfl d3 0-0 b. O O, d7- 
d5. uodieji nors ir turėjo ati 
duoti^centrą, bet ėjimas d7 d5 
sulygina jų poziciją centre ir 
tolesnėj kovoj jiems neatimtas 
priešingo lošimo galimumat.

Angliškoji partija. 1) e4, e5 
2) Žf3, Žc6 3) c3 Žf6! B iltie

— ATEITININKŲ SUSIRIN 
KIMAS bus šį sekmadienį bus 
po 9 vai. šv. Mišių. Visi na
riai prašomi atvykti. Po sus-i- 
rinkimo bus choro repeticija.

Visi užsirašiusieji dirbti ker 
mošiuje prašomi atvykti šeš 
tadienį 5 vai. p.p. Sekmadienį 
4 vai. p.p.

— Pasirengimas Jaunimo 
Šventei vyksta pilnu tempu. 
Kas vakarą jaunimas renkasi 
choro, tautin ų šokių ar vai
dinimo repeticijai

Kaip jau buvo skelbta, šven 
tė įvyks teatre Arthur Azeve 
do, Av. Paes de Barros, 955 
Mooca Pasilinksn inimas va
kare po programos Mokos 
Lietuvių salėje.

LIEPOS MĖNESIO ĮVYKIAI

1928 VII-1 Antroji dainų šven 
tė Kaune.

1920-VII-4 Lenkija pripaži
no Lietuvą de facto

1940 VILU Bolševikai pra
dėjo masinius lietuvių areštus. 
Iki 1940 Vll-22 tai yra laike 
10 dienų buvo užregistruota 
3542 areštuoti dingusieji ar iš 
vežtieji Iš jų 3439 vyrai ir 
103 moterys. (Nesumaišyti ma 
sinius areštus su masiniais 
trėmimimais, kurie buvo pra
dėti metais vėliau birželio mė 
nesį, laike 30 dienų buvo iš
tremta virš 40.000 gyventojų).

1920-VII-12 Maskvoje pasira 
šyta Lietuvos Rusijos taikos 
sutartis

1922-V11-13 Ambasadorių
konferencija pripažino Lietu- 

(pabaiga 6 pusi )

siems tuojau kyla sunkumų 
nes juodieji gali pulti eilinį e4 
arba eiti puolamą ėjimą d7- 
d51 Angliškasis debiutas dabar 
nebeturi savo šalininkų.

Keturių Žirgų debiutas. 1) 
e4, e5 2) Žf3, Žc6 3) Žc3, Žf6 
4) Šb5. Žd4! Pastaruoju ėjimu 
juodieji ne tik sulygina parti 
ją, bet ir ima pulti. Į 5) Ž:e5 
atšautų Ve7! Dėl sulyginimo 
visai užtenka ir 4..., Šf8-b4.

Rusiškoji partija. 1) e4, e5,
2) Žf3, Žf6! Apie baltųjų pra
našumą čia netenka kalbėti, 
jei tik juodieji, kaip reikiant 
atsakys baltiesiem s nukirtus
3) Žf3: e5. Į tai juodieji turi 
pirma eiti 3... d7 d6 ir pas
kum kirsti Žf5: e4.

us daugiau)

4



PU m. liepos 15 d.
■ i roifniwi ——......................................... —- - n- -į ,, — iii    ——

I į I I I .—-I , II < ’I I ... lįllll

į FABRICA DE MALHAS
/j /

į Petras Šukys
į gamina meniškus ir stiprius megstinukus, rūbelius nau-
| jagimiams ir kit.
* Rua Jundiapeba, 45, Fone .• 63-4258 Vila Zelina (arti R.

Ibitirama ir Av. Zelina).
!■■■■■■■■   i. ui' m— ■ ■■■■, , !»■■■■■ im

ALBINAS VASELIAUSKAS
SIUVĖJAS

GERAS DARBAS, NEBRANGIOS KAINOS 
Lietuviams daroma nuolaidos 10 procentų ir padeda 

nupirkti medžiagas su nuolaidom
RUA AROUCRE 123, T 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, III aukštas 
Visiems lietuviams (ir lietuvių vaikams) p. Meškauskas 

pamokas duoda nemokamai.

GEROS ŽINIOS
JAU GALITE PADĖTI SAVO ARTIMIESIEMS 

LIETUVOJE IR SIBIRE

* Skubiai išsiunčiama aprangą, maistą, medžiagas, me 
gztfnius, 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 pasiunčiamo naują.
Kreipkitės pas:

Jonas Valavičius, R. Pe. Bened. de Camargo, 698, Penha 
AL 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

SIUVYKLOJE LAURO
Rua do Orfanato, 686, — V. Prudente — Fene 63 5294 

São Paulo
Medžiaga parduodama ir išsimokėjimui

Ateikite ir įsitikinkite medžiagos ir darbo kokybe ir kaina

Casa Sprindys & Čia.
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.

^Naâcimento

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

Atliela firmų atioaiymus, perleidimus, komercines 
ir ndustrialines 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. lamo i>

Skaitykite «Músu Lietuva»

MUSŲ LIETUVA 5 pusi

Aleksas Kalinauskas
Advokatas

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

Residencia:
R. Joaquim Piza, 204

Raštinė:
R. 15 de Novembro, 244
4 o - Sala 7 - Tel. 37 0324 

no 14,00 iki 18,00 vol.

PRANAS & CIA. LTDA
Madeiras em gerai

SĖDĖ: Rua México, 98 - 9.o - sala 904 — Pone: 52-0229 
Endereço Telegráfico: « C A B IUN A >

Rio de Janeiro
Serraria <IT A» — Serra dos Aimorés — Município de 

z Manque - Estado de Minas Gerais

KIRPIMO IR SIUVIMO MOKYKLA

“fdMJA”
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 į
- Užsirašyti pas mokyklos direktorę Sofiją Misiukaitę - 
------ Rua da Graça, 381 — casa 6 — Bom Retiro --------

MŪSŲ LIETUVĄ» GALIMA 
UŽSISAKYTI

- \

Ir pr enumeraią apsimokėti 
pas šiuos asmenis:

Stasio Saldžio krautuvėje. 
Rua Clemente Alvares, 137, 
Lapa.

: Kun. J. Šeškevičius V. Želi 
uos 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. Karpavičius, Av. S. João 
233 (prieš centralinį paštą),

Juozas Matelionis, Rua la 
tai, 26, Casa Verde,
Tėvą P. Daugintį S. J prie S. 

Gonęalo bažnyčios, Pr. João 
Mendes,

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

VI. Pupienį, Rua Lituania 
67, Mooca,

B. Tubelį ir Kučinską, Moi 
nho Velho.

Stočkų Par quedas Nações.
«Mūsų Lietuvos» atstovai 

Rio de Janeire yra kan. Ze
nonas Ignatavičius, Av. Pau
lo Frontin, 568, ir p. Uršulė 
Gaulienė, Rua General Pedra 
351.

SIUVĖJAS
POVILAS AMBROZEV1Õ1US 
Rua Inhagapi, 47 - V. Zelina 
(prasideda iš Av Zelina, 595)

VIENINTEL'AI ATSTOVAI GARSIOJO VANDENS L I N D O Y A

BIRMA©# CAIRIRilf IRI! mM
indoya vanduo yrr s«mai žinomas gėrĖmas ..

kurio puikų veikimą į žmogaus sveikatą jau
visi yra vienbalsiai pripažinę. Pabandykite, i I
Įsitikinkite ir visados naudokite!

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

Caixa Postai 3967 -- SÃO PAULO
13 W W K* n* A b"*"w“*u«***’’
0 0 k a« "nr■ n Kais r » W MHH a • • • • •

S atybos medžiagos sandėlis ir įvairių geležinių daiktų, indų bei darbo įrankių 
krautuvė tiktai pas
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LIETUVOS NACIi
MARTYNO MAŽVYDO

<V. ZELINA, 515 — CAlXA POSTAL. 4118 — SÃO PAULO

— MIELAS SKAITYTOJAU 
>Mūsų Lietuva» per metus 
365 kartus randa kelią į Tavo 
namus, ir tu pasistenk bent 
vieną kartą per metus rasti 
kelią į jos namus (spaustuvę 
ar administraciją) ir apsimo 
kėk savo prenumeratą. Metai 
jau įpusėjo, dauk kas dar ne 
suskubo tai padaryti

— Jau kur s laikas, kai 
mūsų tautinių šokių mokyto
jas JULIUS GUIGA savo fir 
mos išsiųstas dirba naujoje 
sostinėje Brazilijoje. Šį penk 
tadienį į Braziliją išvažiavo 
ir p. Guigionė ir sūnus Romu 
aidas. Guigai tikisi, kad po 
Naujų metų galės grįžti į São 
Paulį. Lauksim.

— Šią savaitę São Paulyje 
lankėsi S. Paulo lietuvių misi 
jonieriu Brazilijoje direktorius 
kan. ZENONAS IGNATAVI
ČIUS iš mo de Janeiro. Sve
čias aplankęs savo draugus 
ir prietelius išvyko atgal į 
Rio. Nors seminarijoje yra 
atostogos, bet kan dirba Baž 
nytiniam Tribunole ir dėlto 
negalėjo ilgiau pasisvečiuoti 
S. Paulyje.

— Ponia URŠULĖ GAUL1E 
NÉ, jau baigia surinkti pasku 
tinius šių metų prenumeratus 
Rio de Janeire. Žinant, kaip 
labai išsiskirstę lietuviai gy
vena šit m mieste jos darbas 
turi būti dar labiau vertina 

1

Escritório Contábil Vila Zeiína S/C Ūda.
(REGISTRADO NO C.R.C.)

RAPIDEZ — HONESTIDADE — PREÇOS MODICOS
Horário: das 8 às 19 horas

Aberturas de firmas - Encerramentos de firmas - Transferências 
de firmas - contratos 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 
locações - Cartas de fiança - Seguros de fogo - Seguros de aciden

tes - Requerimentos em geral - Defesas e recursos
PRAÇA SÃO JO 'É DOS CAMS OS, 8 - SALAS 1 E2 - 

FONE 63-6005 - VILA Z LINA - SÃO PAULO

Dr. Vytautas J. Bendzius 
CIRURGIÃO DENTISTA 
Pela 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
Aos sabados pela manhã.

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

ANTANO PAVIL€NIO
Manufatura de «Botões Estreia»

Rua Prof. Gustavo P. de Andrade, U6, 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.

SIUNTINIAI į visus'Sovietų Sąjungos kraštus, po 5,' 10, 
15 ir 20 kilogramų, su apmokėtu muitu. Gavėjas nieko 

nemoka Siunčiami taip pat maisto siuntinukai.
Muita 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.
Praca da Sė, 399. 4-tas aukštas, salė 404, 

Fone 33-4963 ir 36 8530

mas, nes ji reikalauja, daug 
pasišventimo Uoliajai platinto 
jai linkime daug sveikatos ir 
nuoširdžiai dėkojame.

— Moterų Draugijos ir Mal 
dos Apaštalavimo susi inki- 
mas šį sekmadienį 3 vėl. p.p. 
Šv. Juozapo Mokykloje.

Visi, kurie nori vykti į Apa 
recidos Šventovę atvykti užsi 
rašyti susirinkime pas Moni
ką Kleizienę.

GARBĖS PRENUMERATA

ALGIMANTAS SALDYS 
1.000.60, JULIUS GUIGA 2.000. 
Jonas Vorošila 500,00.

— Tėvo Petro Dauginčio 
S. J. (São Gonçalo bažnyčios) 
telefonas 36 2628. Prašyti Pad 
re Daugintis.

Praeito mėnesio 27 dieną 
Vila Anastacio mirė aprūpiu 
tas Šventais Sakramentais 
Juozas Morkūnas. Mirė neil 
gai pasirgęs, sulaukęs 61 me 
tu. Tik 9 mėnesiaif kaip buvo 
gavęs senatvės pensiją Velio 
nį į Lapos kapus palydėjo 
gausus būrys pažystamų, drau 
gų ir tautiečių. Paliko l'ūdesi 
žmona du sūnus, dukterį ir 
seserį.

— Pirmadienį Kamiiopoliui, 
kur klebonavo kan. Jonas 
Kardauskas, buvo paskirtas 
naujas klebonas Rugpjūčio 

5 dieną kanauninkas KAR
DAUSKAS su seserim Marija 
išskrenda į Ameriką nuolatie 
niam apsigyvenimui. Kanau
ninkas Kardauskas buvo savo 
savo parapijiečių labai myli
mas ir per trumpą laiką para 
pijai pastatė didelią naują baž 
nyčią.

Kun Dr. Antanas MILIUS 
iki šiol taip pat di bes Kami- 
lopolyje mėnesiui laiko apsi
gyveno Šv. Antano vienuoly
ne (Santo Antonio do Parj) 
liepos pabaigoje atvyks dirbti 
į Vila Zelina.

— Šią savaitę prelatas P. 
RAGAŽINSKAS buvo išvykęs 
atlikti rekolekcijų, sekančią 
savatę rekolekcijų vyks kun. 
J. Šeškevičius.

Sekančią savaitę, kun. Šeš 
kevičiui išvykus į rekolekci
jas pasirengimas jaunimo šven 
tei nesustos, vyks tautinių šo 
kių, dainų ir vaidinimo repe 
ticijos. Vaidinimą režisuos A. 
VlNKŠNAITIS.

PAiŠKOJ MAS

Bronius Juozapavičius, gy
venantis Kaune, paieško sa
vo brolio ir sesers: JUOZĄ 
PAV1Č.AU3 STASIO ir VERO 
NIKOS JUOZAPAVIČIŪTĖS, 
išvykusių Brazilijon 1925 m 
gruodžio m.

Atrodo kad vienas ieško
mųjų kurį laiką gyveno Para 
uos estade. Jaguariaira mies
te Ieškomieji arba apie juos 
žinantieji prašomi pranešti 
«M L » redakcijai,

PARAMA KERMOŠINI

Kermošių žmonės remia ne 
tik gausiai į jį atsilankydami, 
net taip pat fantais ir pinigi
nėmis aukomis Pinigą s ker
mošiui aukojo: Budzevičienė 
1 0 0,00. Antanas Pavilonis 
2.000,00, Jonas Bratkauskas

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 Ána.

Lietuvi
Klausyk ir remk

LIETUVIŠKA PROGRAMA
kuri yra transliuojama kiekvieną sekmadienį, 

14 vai per RADIO NOVE DE JULHO, trumpomis 31 
metro bangomis.

Patarimus, aukas siųsti šiuo adresu. Mons. P. Ra- 
gažinskas, caixa Postai 4118. São Paulo.

1.000,00, Danelienė 1.000,00, 
Jonas Paukštys T 000,00, Kal- 
vaitienė 50),00, cr. Senutienė 
500,10 cr. Visos mezgyklos 
(Pupelio, Šukio, Subačių, Jer 
malavičiaus, Vencevičių, An
tanaičio) aukojo didesnius kie 
kius savo gaminių Gausiai 
prie kermošiaus fantais prhi 
dėjo ir krautuvės ir pavieniai 
asmenys Alekaavičiai kermo 
šiui paaukojo gražių ožiuką, 
kuris sekantį sekmadienį bus 
parduotas iš varžytinių.

Fantus kermošiui be jauni 
mo grupių dar uoliai rinko: 
Marija Krukelienė Kunigun 
dal Vyšniauskienė, Biiienskie 
nė, Kutkienė, Šermukšnienė, 
Zakarevič.enė, Šiaulienė ir 
Genevičienė.

Mokoje renka Musnickienė 
Agua Rasa — Burbienė, Par
que das Nações — Jonas Bu 
ragas, Vila Anastazijoje - Pli 
kaitienė, Senam Malūne — 
Balys Tūbelis. Visiems už tai 
ką ir už aukas nuoširdžiai 
dėkojame.

(pabaiga iš 4 pusi.) 
vą de jure

1940 VII-15 Rusiški okupan
tai pravedė suklastotus Lietu 
vos seimo rinkimus.

1933-VF-17 Perskridę Atlan
tą ties Soldino miesteliu Vo 
kietijoje žuvo Supas Darius 
ir Stasys Girėnas

1867 VII-19 Kapčiamiestyje 
gimė kompozitorius Česlovas 
Česnauskas Ateitin:nkų;himno 
melodijos autorius.

1929 VII 21. Mirė aušrinkas 
Tomas Žičkus (Žičkauskas gi
męs 1844 XII- 21).

1940 VII 21 Tariamas liaudies 
seimas deklaravo «savanoriš
ką prisijungimą» prie Sovietų 
Sąjungos.

1864-VII24 Pažeriuose, Vil
kaviškio valščiuje gimė Anta

nas Krikščiukaitis,
1930 VII-24 Mirė raš Marija 

Peckauskaitė-Šatrijos Ragana.
1941-VII 25 Vokiečiai panai 

kino laikinąją Liet vyriausybę
1890-V11-29 Piliakalniuose, 

Ukmergės apskr. gimė drama 
turgas ir poetas Petras Vai
čiūnas.
Surinko Marytė Matelionytė

KERMOŠIAUS PAJAMOS
Praėjusį šeštadienį ir sekma

dienį.

Numerių barakas 1.540 cr., 
Lankeliai 5:560 cr , Abudu cho 
ro barakai 7.100 cr., Vira La
ta 6.510 cr., Kimbol 6.1 0 cr , 
Kongregadų pajamos iš viso 
12 690 cr , Zuikutis 3.776 cr., 
Rifos 5.737 cr., Saldainiai 
3 915 cr., viso Filhas de Maria 
13.428 cr., Šyiedyklės 1.490 cr , 
Šautuvėliai 3.895 cr., Gyvuliu 
kai 1,450 cr., Žuvelės 14 35o 
cr., Ateitininkų pajamos 21185 
cr., Medukai (dirba Maldos 
Apaštalavimas) 13.190 cr., Ba 
ras (dirba Kat. Moterys) 
10.932 cr.

Visos perėjusios savaitės 
kermošiaus pajamos 78 525 cr. 
(septyniasdešimts aštuoni tūks 
tančiai penki šimtai ir dvide 
šimts penki kruzeirai) Vi 
siems dirbusiems ir atsilan
kiusiems nuoširdus ačiū.

PIGIAI PARSIDUODA Siu
vama mašina «Singer Indus
trial» 31 - 15 motorizuota

Smulkesniu informacijų Av. 
Zelina, 515.

DOVANOS Į LIETUVĄ

Įvairios medžiagas, batai, 
megstiniai, skaros ir kt. Yra 
daug pavyzdžių.

Visi muitai apmokėti.
Pristatymas garantuotas.

Kreiptis:
Magdalena Vinkšnaitienė 
aua Barão de Pirai, 65 

Vila Zelina — São Paulo

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

♦I» >1* *8» *1* <■* »I* »I«i* >1»

LIETUVIŠKŲ PAMALDŲ KA
LENDORIUS

Pirmą mėnesio sekmadieni 
Parque das Nações 1t vai. 
Casa Verde, 17,15 vai. 
Antrą :
Bom Retire, 10 vai.
Utinga 18,00 vai.,
T r e č i ą r
Agua Rasa 8 vai..
Moinho Velho 11 vai.,
Lapa 16 vai.,
Paskutinį:
Vila Anastacio 8,30 vai.,
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