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PLAČIAME PA/AULYJE
FOSTER DULLES ĮPĖDINIS
PERĖMĖ PAREIGAS
Balandžio mėn. 22 d. Šiau
rės Amerikos politikai vado
vauti atsistojo naujas žmogus,
Cristian Herter, užsienio rei
kalų ministerijoje dirbęs de
šimtį metų ir buvęs Foster
Dulles pavaduotoju. Todėl Amerikos politika patenka į
prityrusio politiko rankas, į
kurį ne tik Amerika, bet ir
visas laisvas pasaulis žiūri
su pasitikėjimu.
Cristian Herter paskyrimas
palankiai buvo sutiktas ne tik
respublikonų valdančios parti
jos, bet už jo paskyrimą bal
savo ir demokratai. Nė vieno
balso nebuvo prieš jo pasky
rimą.
Amerikos parlamento atsto
vų vieningumas užsienio po
litikoje yra labai svarbus šiuo
momentu, kada jau visai 11
d. gegužės — pradžia laisvo
jo pasaulio ir anapus geleži
nės uždangos esančių valsty
bių užsienio reikalų ministerių konferencijos.
Bendrai Cristian Herterio
paskyrimas užsienio ministé
rio įvairiuose kraštuose buvo
sutiktas palankiai, išskiriant
augius, kurie savo spaudoje
pareiškė nepasitenkinimo Gal
dėlto, kad numato, kad Cris
tian Herter laikysis kietos,
Foster Dulles užimtos linijos.
Gal ir dėlto, kad naujas užs.
reikalų ministeris nėra krau
ju amerikonas: gimęs Paryžių
je, o jo senukas yra vokietis.
Naujo ministério laukia sun
kus bandymas — Genevos kon
ferencijos. Čia bus progos pa
rodyti savo politinius sugebė
jimus: sugebėjimą tvirtai gin
ti demokratinius laisvės prin
cipus ir kartu reikalingą po
litikui lankstumą.

VIENI PARYŽIUN. KITI —
VARŠUVON
Genevos konferencijai su vi
su rimtumu ruošiasi demokra
tinis ir komunistinis frontas.
Ateinančios savaitės pradžio
je Paryžiuje susirinks Vaka
rų užsienio reikalų ministe
rial peržvelgti jau nusistaty
tai politinei linijai, o komu
nistai su satelitinių valstybių
užsienio reikalų ministeriais
tuo pat metu posėdžiaus Var
šuvoje.

PIRMA TAIKA, PASKUI SU
VIENIJIMAS

Rytų Vokietijos vyriausybė
siūlo, kad Vokietijos suvieni
jimo klausimą palikti tolimes
nei ateičiai, o dabar tartis
taikos pasirašymą su abiem
Vokietijom ir... Berlynu.
Jau iš anksto galima pasa
kyti, Genevos konferencijoje
Vokietijos suvienijimo reikalu
jokių konkrečių nutarimų ne
bus prieita. Net ir Ameriko
nai šiuo reikalu padarė nuo
laidų, Vokietijos sųviehyjimą,
sulig jų planu, projektuoja
įvykdinti trejų metų laikotar
pyje.

— Garsusis Anglijos politi
kas Churchill kviečia vakarų
pasaulį vienybėn, jeigu nori
laimėti prieš komunistinį fron
tą. Įdomu kad Churchill nors
šiuo metu turi 84 metus am
žiaus. dar kandidatuosis į par
lamentą. Mat savo populiaru
mu nori patraukti daug rin
kikų.
— Amerikos vice-preziden
tas Nixon liepos mėn pabai
goje numato važiuoti Mask
von j parodos atidarymą.

— Anglai pasisakė palan
kiai už Vakarų Vokietijos ato
miniais ginklais apginklavi
mą Taip pat anglai pritaria
amerikonų nusistatymui nepai
syti rusų draudimo draudžiau
čio skraidyti Berlyno karido
riuje virš trijų kilometrų Amerikonai į draudimą atsakė,
kada jiems bus reikalinga
aukščiau skristi, jie skris.

—
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sinantis - Norvegija galinti la
bai žiauriai nukentėsi, kad
net sunku ir įsivaizduoti.
Kitas protestas įteiktas Ame
merikos vyriausybei, kur pro
testuojama už Vakarų Vokie
tijos apginklavimą atominiais
ginklais ir už atominių girklų bazių statymą.
Rusija nenuosekliai elgiasi.
Ji pati visur užimtuose kraš
tuose bazes stato, pavyzdžiui
prie Rygos. Klaipėdoje. Ryt
prūsiuose, o pati rėkia, kad
kiti apsiginkluoja Jai patiktų
kad ji viena ligi dantų būtų
apsiginklavusi atominiais gin
klais, o kiti būtų su tuščiomis
rankomis.
Protesto notoje tarp kit ko
pažymi, kad šitokis Amerikos
elgesys konferencijos išvaka
rėse yia ženklas, kad konfe
rencija negali pnsisekti
ARGENTINOJE

Argentina gyvena sunkias
dienas Jau pora savaičių kai
bankų tarnautojai streikuoja.
Šios savaitės pradžioje dideli
potvyniai padarė daug nuosto
FIDEL CASTRO AMERIKOJE lių
- sugriovė nemaža provin
cijoje, arčiau upių namų tūks
Amerikoje lankosi Kubos tančiai
žmonių liko be pasto
revoliucijos vadas Fidel Cas gės prigėrė
nuo potvy
tro. Jo lankymosi tikslas in nio gyvulių. nuo
Nuostoliai
yra
formuoti vyriausybę ir visuo didėli?
menę apie tikrą padėtį kraš
Kitas vyriausybei sunkumas
te ir apie ateities planus
tai nuolatinis darbo masėse
Spaudos atstovams duota
gaunamu at
me pasikalbėjime pareiškė, nepasitenkinimas
lyginimu.
Kaip
žinome,
dabar
kad kol kas rinkimu nenuma tinė vyriausybė yra pasiryžu
to, nes kraštas rinkimams ne si, norėdama ekonominę kraš
paruoštas, politinės partijos to padėtį pagerinti, laikytis
dar nėra susiorganizavusios. didelio taupumo, nekelti pro
Kai del komunizmo, Kubos duktų kainų ir darbininkams
barzdočius patikrino, kad vy atlyginimo. Bet darbininkai
riausybėje nėra nė vieno ko prisimindami praetį, gerus lai
munisto, bet tik 26 d. liepos kus, kada Argentinoje buvo
revoliucionieriai.
viskas pigu ir pinigo netrūko,
esama vyriausybės taupumo
— Norėjo pavogti Norvegi politika yra nepatenkinta.
jos karalių ir ministerį pirmi Kraštą į sunkumus įstūmė
ninką Norvegijos sostinėje, Perono diktatūra. Kokia vy
Oslo mieste balandžio m. 22 riausybė bebūtų, esamus sun
d. teismas apklausinėjo du ka kumus turi pergyventi ncrint
riuomenės saržentus, kurie dar didesnio krizio išvengti.
planavo pagrobti karalių Olav
Sunkią padėtį išnaudoja. dar
ir ministerį pirmininką Einar bininkus kursto, komunistai
Gerarhardsen.
ir peronistai Agitacija užsi
Saržentai yra kaltinami už ima net rusų pasiuntinybėsdi
šnipinėjimą kariuomenės ba plomatai Už tat Argentinos
zėse Sovietų Rusijos naudai. vyriausybė paprašė keturis
Jie prisipažino, kad jie gal apleisti kraštą.
vojo apie karaliaus ir ministé
Jei darbininkų sindikatai
rio pirmininko pavogimą Už
kovoja
už geresnį atlyginimą
karalių buvo ruošęsi prašyti
tai
komunistams
pirmoje eilė
50 milijonų kronų, o už minis
je
rūpi
krašte
netvarką
su
terį pirmininką 25 milijonus.
kelti.
Argentinos
vyriausybė
Pagrobti esą nesunku nes
karalius sode vaikštinėja daž turi pakankamai davinių įro
niausią vienas, be sargybos. dančių, kad komunistai ruošė
perversmą. Užtat dabar vy
— Anglijos karalienė - mo
tina Elzbieta ir princese Mar
garet Rose buvo priimtos po
piežiaus audiencijoje. Angli
jos protestantai šiuo vizitu li
ko labai nepatenkinti, pareiš
kė protestą.
MASKVA PROTESTUOJA

Šią savaitę įteikė protesto
notą Norvegijos vyriausybei
kam ši leidžianti savo krašte
amerikonams, teisingiau Šiau
rėš Atlanto Sąjungai (NATO)
statyti atominių ginklu bazes,
iš kurių karo metu būtų Ru
sija apšaudoma. Protestas gra
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riausybė ruošia projektą sus
tabdyti komunistų veikimą.
Kariuomenės luoksniuose yra
rimtas susirūpinimas padėtimi
ir reikia laukti griežtesnių
vyriausybės žygių prieš strei
kus ir neramumus.
— Argentina, Brazilija, Urug
vajus nukentėjo nuo paskuti
nių potvynių Žmonių aukų
lig šiol yra žinoma 143 žuvę.
Argentinos medžiaginiai nuos
toliai nuo potvynio siekia
tris bilijonus pezų o Urugva
jus šimtą milijonų doleriu Bra
zilijos apytikriai nuostoliai ne
buvo paskelbti. Bet jie turi
būti dideli, nes vanduo užlie
jo laukus su pasėliais, gyvu
liais. trobomis. Brazilijos vy
riausybė nukentėjusiems nuo
potvynio Rio Grande do Sul
estade paskyrė 50 milijonų
kruzeirų. Kai kuriose vietose
pasirodė ir epidemijos, ligos,
Nemaža elektros jėgainių irgi
nukentėjo. Yra sutrukdytas
normalus elektros energijos
teikimas Pavyzdžiui Urugva
jaus sostinės Montevideo tik
dalinai yra apšviesta.

BRAZILIJOJE

Rio G ra ncfe^T^^^belyj a
Rio Grande do Sul estade
potvyniai ne tik neatslūgo,
bet aar kyla su naujais lietu
mis. Daugely vietų yra trūku
mas maisto produktų arba jie
jau baigiasi, pristatymas yra
sunkus, nes tiltai yra daug
kur vandens išgriauti ir yra
sutrukdytas susisiekimas sunk
vežiminis, automobiliais, ge
ležinkeliais Kaikuricse vieto
se išbadėję gyventojai užpili
dinėja krautuves. Potvynio
nuostoliai yra milžiniški Žmo
nių gelbėjimas išvežimas iš
apsemtų vietų vykdomas lai
vėliais net helikopterais. Ne
maža žmonių yra keletą die
nų jau badaujančių Visoje
Brazilijoje per Raudonąjį Kry
žiu badaujantiems aukų rin
kimas.

LAIKAS TVARKYTI BALSA
VIMO DOKUMENTUS

Rinkiminio Tribunolo pra
nešimu. S. Paulo miesto verea
dorių rinkimuose nauju bal
suotojai turės teisę balsuoti,
kurie balsavimo dokumentus,
titulo de eleitor, išsiims ligi
25 d birželio Ateinančiais me
tais prezidento rinkimuose.
S. Paulo estade turės teisės

PAGERBK SAVO MOTINA. DALYVAUK

MOTINOS DIENOS MINĖJIME
Gegužės mėnesio pirmąjį sekmadieni (3 d.)
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balsuoti keturi milijonai bal
suotojų.
— Jundiai apylinkėje bus
pastatytas amerikonų pinigais
geležies fabrikas.
— Šiuo metu kandidatų į Bra
zilijos prezidentus minima vi
sa eilė Pirmoj vietoje yra
Janio Quadros,
kuris,
sulig bendra nuomone, rinki
mus nesunkiai laimės. Paskui
spaudoje minimi vardai: mai
šalo Teixeira Lott, João Gou
lart, Osvaldo Aranha, Alkimin Adhemar de Barros, Juracy Magalhães.

— Adhemar de Barros siū
lė dabartinio S. Paulo guber
natoriaus Carvalho Pinto kan
didatūrą į prezidentus, žino
ma, norėdamas padaryti tam
tikrą politinį manevrą, užkirs
ti kelią Janio Quadros. Bet
São Paulo gubernatorius griež
tai atsisakė statyti savo kan
didatūrą.
— Bolivijoje buvo ruoštas
šią savaitę sukilimas vyriau
sybei nuversti bet nepavyko.
Sukilimą ruošė socialistai falangistai. Žuvo apie penkias
dešimta žmonių ir buvo nemą
ža sužeistų susišaudymo, tarp
sukilėlių ir kariuomenės me
tu Nusižudė ir sukilimo orga
nizatorius.

— Brazilijon atvyko buvęs
Portugalijoj opozicijos kandi
datas į prezidentus, genero
las Delgado, kuris prieš at
vykstant Brazilijon tris mė
nesius praleido Brazilijos pa
siuntinybėje, kaipo politinis
pabėgėlis.
Vyskupas išgelbėjo 5
mergaites
Vyskupas Tomas Clavel
Mendez. David’o miesto (Pa
namoj. P. Amer) grįždamas
iš Balbuenos kaimo, kur bu
vo atlikęs ganytojinį apsilan
kymą. išgirdo pagalbos šauks
mą. Netrukus jis pamatė čia
pat upėje bangų nešamas pen
kias mažas mergaites Vysku
pas greit nusiėmė vyskupiš
ką kryžių ir sutaną, šoko į
vandenį ir pačiu paskutiniu
laiku ištraukė į krantą mer
gaites.
Vysk. Clavel Mendez turi
38 metus amžiaus ir yra ge
ras plaukikas.
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TAUTOS NEMIRŠTA...
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LIETUVA

.

Italijos žymaus politiko, parlamento nario, buvusio
premjero MARIO SCELBA kalba pasakyta per šv. Ka
zimiero minėjimą Romoje kovo mėn. 8 d. 1959 m.
Eminencija, Ponios ir Ponai,
Malonus Lietuvių Bendruo
menės Italijoje pakvietimas
pirmininkauti 5-to šimtmečio
nuo gimimo sukakties Lietu
vos Patrono Šventojo Kazimie
ro iškilmėms man teikia pui
klausią progą išreikšti ne tik
savo simpatijos ir solidarumo
jausmus., bet taip pat ir visų
tų. kurie tiki laisve
Lietuva ir lietuvių tauta yra
ypatingai brangūs italų šir
džiai Tikėjimo ir kultūros
bendrumas, daug panašumo
su italų Atgimimu turinčios
19 tojo šimtmečio kovos dėl
tautinės nepriklausomybės, ita
lų tautps įnašas prie pergalės,
kuri po pirmojo Pasaulinio
karo turėjo reikšti Lietuvos
prisikėlimą laisva valstybe,
vis tai faktoriai, kurie padaro,
kad Italija jaučiasi ypatingai
artima lietuviu tautai.
Bet prie, senųjų pastovių
motyvų, siejančių Italiją su
Lietuva šiandien prisijungia
dar kiti, kurie mūsų prisiriš!
mą jai padaro dar gilesnį, tai
žinojimas, kad esame to pa
ties likimo bendrininkai, liki
mo Vakarų, korių Lietuva yra
integralinė dalis, didžiajame
susirėmime su komunistiniu
pasauliu.
Lietuva yra ne tik tolimiau
sias krikščioniškųjų Vakarų
šiaurės Europoje pusiasalis;
ji yra kartu ir gyvas krikščio
nybės liudijimas Sovietų im
perijos viduje
; Šis faktas kaip tik ir yra
priežastis liūdno šiandieninio
jos gyvenimo: jos vargų bei
kankiniystės.
Lįetuvių tauta nėra naujokė
persekiojimo dėl tikėjimo ko
voje.
Visa Lietuvos istorija yra
nesibaigianti eilė kovų už sa
vos tautybės, savo valstybės,
savo žmonių, savos kultūros
išlaikymą, tai nuolatinis nepri
klausomybės ir priespaudos
laikotarpių kaitaliojimasis Sū
puoklės - žaidimas, į kurį
pasineria lietuviai Joninių nak
tį. gal būt taip pat išreiškia
tą pasąmonėje glūdintį lietu
vių tautos pajutimą jos šimt
mečių istorijos išgyvenimų.
- Kur lietuvių tauta rado sti->
prybės pasipriešinti prispaų
dįmo laikotarpiais ?
Kaip tik savo katališkąme
tikėjime. Per septynis šimtine
čius nuo to laiko kai-lietuvjų
tauta priėmė krikščionybę,
spaudžiama nekatalikų Slavų
ir protestantų savo tikėjimą
išlaikė nepakilusį.- katalikybė
yra religija, kurią praktikuoja
beveik visi lietuviai. Dėl to
nenuostabu, kad didžiausias
Lietuvos priešas — Rusiją —
norėdamas pavergti lietuvių
tautą po savo jungu, ypatingu

įtūžimu stengiasi išrauti iš
lietuvių jų katalikišką tikėji
mą ir kalbą Taip darė carai,
taip daro ir naujieji carai
komunistai.
Uždarymas bažnyčių, jų tur
tų nusavinimas, trukdymas re
Ilginių praktiku, tikybos mo
kymo mokyklose uždraudimas
ar neleidimas jos mokyti dva
siškiams. katalikiškų organi
zacijų uždarymas, spaudos už
draudimas, dvasiškijos perse
klojimas, žmonių, o ypač inte
lęktualų bei vadovauiančiųjų
išvežimas vis tai buvo gink
lai, kuriais visais laikais nau
dojosi Mask vo» viešpačiai su
naikinti lietuvių tautai Kai
tų pačių persekiojimo ginklų
griebiasi komunistų vadai tuo
jie parodo kad vis dar tebe
silaiko senasis imperializmas,
tik užmaskuotas ir sustiprin
tas siautėjančio žvėriško teta
Rtarinio pobūdžio rėžimo Var
dan dinastijos interesų išbrau
kti iš žemėlapio Lietuvą, su
naikinant lietuvius, buvo 11.64
caristinio valdovo programa.
Tokia programa yra ir komu
nistinių valdovų. Priemonės
nesikeičia net kai totalitarinis
dvidešimtojo amžiaus rėžimas
patiekia didesnių galimumų
įjungimas į Sovietų Sąjungą
Lietuvos ir kitų Pabaltijo
valstybių o taip pat paverti
mas satelitinėmis valstybėmis
Lenkijos, Čekoslovakijos. Ven
grijos. Komunijos. Bulgarijos,
Albanijos ir užvaldymas Rytų
Vokietijos, paniekinant visas
sutartis, tai akiplėšiškiausias
pažeidimas laisvės, koks bet
kada buvo padarytas kultūrin
goms tautoms. < yventojų de
portacija — tai begėdiškiau
sias pasikėsinimas į žmonių
laisvę. Sovietų Sąjunga yra
susitepusi prieš pasauli vergi
jos atgaivinimo nusikaltimu
pačiame dvidešimtame am
žiuje.
Lietuvos ir kitų Pabaltijo
tautų inkorporavimas j Sovie
tų Sąjungą ir primetimas ver
giško rėžimo buvusioms lais
voms tautoms, kuriose klėstė
jo gerbūvis, mums pasako ko
vertas komunistų vadų duotas
žodis, sutarčių gerbimas, tau
tų nepriklausomumas, nesi
kišimas i ju reikalus, koegzis
tencija kuri kasdien iškilmin
gai linsniuojama.
Susirūpinę išsaugoti taiką,
Vakarai, deja, yra priversti
pasyviai stebėti kaip vyksta
niekšingiausi nusikaltimai, ko
kius tik pasaulio istorija bet
kada yra užregistravusi
Komunistinis imperializmas
neatsižvelgia nė Į atskirų tau
tų kalbas kuriomis bando pri
mesti rusiškąją Sunaikinda
mi tautinę kalbą komunistų
vadai tikisi sunaikinti kultūrą,
tą galingiausią priemonę, kar

Leonardas Andriukus

LIETUJ
Nežinau, ką sakysiu šį rytą,
Jei staiga rūsčios vilnys paklaus:
Kiek žvaigždžių, kai budėjai, nukrito
Į marias iš dangaus?
Negalėsiu kaltės nutylėti
Nei tiesos beuždengti melu - Per žvaigždžių stebuklingąjį lietų
Nualpau ant uolų.

Ant uolų ryto saulė atrado,
Ii* gyvybę ten vėl pajutau.
Išgulėjęs per naktį be žado
Ūžesy to lietaus.

Nesibarkite, vilnys, šį rytą,
Neužgaukit nelaimėj širdies - Ir manoji žvaigždė jūron krito,
Ir manoji žvaigždė...

<u su religija, išlaikyti tautos
individualybei. Savo išlikimu
mu tėvų religijai bei ginimu
savo tautinės kalbos lietuviai
gina ne tik savo tautinę indi
vįdualybę. bet ir pagrindines
vertybes Vakarų kultūros, ku
r: yra tas pat kaip krikščio
niškoji kultūra.

ri minėdama persekiojimo ga
lą, galėjo atgauti tautinę auto
nomiją. Ir dar po 15 metų
Lietuva prisikėlė kaip laisva
valstybė, kai tuo tarpu perse
kiojęs caristinis rėžimas žlu
go nuo bolševikų revoliucijos,
Dar pasibaisėtinesnis reži
mas galingesnėmis priemonė
mis iš naujo bando įvykdyti
—oOo—
caristinio eksgubernatoriaus
planus. Ir Lietuva šiandien
1864 caristinis Lietuvos vai išgyvena
skaudžiausią savo
dytojas rašė Aleksandrui II: šimtmetinės
istorijos • laiko
«Neturėkime iluzijų ir žinoki tarpį.
me. kad kol kraštas bus kata
Kaip tik šiomis dienomis su
ūkiškas, tol valdžia nepajėgs žinota,
kad vienas vyskupas
padaryti jį priklausomu».
buvo trečią kartą išvežtas ir
Tai nuoširdžiausias pagyri kad priesnauda pasidarė sun
mas katalikų tikėjimui, kuris kesné.
netikinčiųjų dažnai pakaltina
Komunistinių valdovų elge
mas patriotizmo stoka. Tai sys yra akivaizdus lietuvių
puikiausias lietuvių tautos iš tautos priešinimosi įrodymas.
tikimūmo savo tėvų tikėjimui Nežiūrint žiauriausios pries
pateisinimas- Tai programa paudos ir terorizmo politikos
visiems lietuviams patrio nežiūrint tautos kūną žeidžian
tams
čių išvežimų, Maskvos valdo
Tas pats gubernatorius kaip vai bei jų vietininkai neįsten
tik suplanavo katalikų tikėji gė palaužti lietuvių, neįsten
mo Lietu vojėpanaikinimą, kad gė išnaikinti juose prisirišimo
būtų tuo pačiu i-unaikinta jos prie tėvų religijos, praktikuo
tautinė individualybė. Ir buvo jamos net priverstinų darbų
taip tikrus, kad t i jam pas,i stovyklose, neįstengė užmušti
seks, jog galėjo net rašyti: nenumalšinamo jų laisvės ir
«Po 40 metų nebebus nei Lie nepriklausomybės troškimo
tuvos nei lietuvių».
dvasios.
Tikėjimas dar tebegaivina
Nors visomis galimomis prie
įmonėmis darytas anuomet ban nepriklausomybės dvasią ir
dymas nepasisekė ir net kaip palaiko ją kančiose. Tėvynė.
tik lyiziai po 40 metų Vilniuje Tikėjimas, Laisvė šiandien
susirinko Tautos Taryba, ku labiau negu bet kada lietu-

Gražus Kauno miesto vaizdas.

viams yra vienas ir tas pats
Kova yra nelygi, jei turima
prieš akis tik fizinė jėga Ir
niekas negalėtų turėti iliuzijų
dėl fatalinės tos kovos pabai
gos.
Bet pasaulis yra matęs ką
kita. Ir pati Lietuva yra iš
bandžiusi moralinių idėjų rei
kšmę prieš brutalinę jėgą ir
smurtą.
Nereikia eiti toli; užteks
prisiminti paskutiniųjų 50-ties
metų įvykius. Imperijos, ku
rios atrodė amžinos, žuvo be
jokio galimumo prisikelti. Vi
są pasaulį terorizavę diktato
riai sulaukė liūdno galo.
Jėga, žiaurumas, smurtas,
dorovės įstatymų bei laisvės
vertybių niekinimas gali siau
tėti, bet jais remiantis nesu
kuriama socialinė tvarka. Ga
lutinai anos ujamos vertybės
ima viršų, Kai viskas jau atro
do žuvę, nematoma ranka ap
verčia aukštyn kojom nepaju
dinamus įsitvirtinimus. Ap
vaizda valdo pasaulį. Dėl to
tai mes tikime, kad pasaulis
matys komunizmo galą. Kada,
kaip, kokias kitas kančias pa
saulis dar turės iškentėti dėl
jo siautėjimo, niekas negali
pasakyti Bet galime būti ti
kri, kad jis žus.
Dėl to mes tikime, kad šiuo
metu prislėgtos tautos išsilais
vins. nors ir nauji laisvai pri
siimti santykiai kita vaga ne
gu praeityje kreips tolimesnį
jų vystymąsi. Diktatūros už
leis vietą skaitlingomzs laisvų
tautų bendruomenėsm.
«Tautos nemiršta», galime
kartoti su Benediktu XV Ne
mirs, jei sugebės būti ištiki
mos sau pačioms. Lietuviai
daug kartų išbandė tai savo
audringo tautos gyvenimo
šimtmečiais. Daug kartų pris
lėgta Lietuva vis prisikėlė.
Tautinė lietuvių dorybė yra
kantrybė.- Dievo Apvaizda dar
kartą vainikuos šią jos dory
bę.
—-oOo—
Iškilmingas minėjimas 5-to
šimtmečio sukakties nuo gi
mimo jauno kunigaikščio, ku
ris susilaukė šventumo vaini
ko už giliu atsidavimu prisi
imtas kančias, tai meilės ak
tas tolimai ir kenčiančiai tė
vynei, tai aktas tikėjimo jos
prisikėlimo. Šv. Kazimiero U
kimas yra simbolis; ir ne vėl
tui Jis buvo išrinktas tautos
Globėju. Taip, kaip simbolis
yra tūkstančiai kryžių, kuriais
gyventojų pamaldumas nusėjo
kiekvieną lietuviškosios že
mės kampelį.
Tebūna gyva meilė Lietuvai
jos sūnų širdyse; iš praeities
tesisemia jie sau jėgos priešių
tis naujiems puolimams ir
teišsklaido netrukus Lietuvos
saulė ją supančias tamsybes.
Šis yra karščiausias linkėji
mas kurį Lietuvos himno žo
džiais. iš širdies gelmių šian
dien siunčia visi Lietuvos
draugai. Tegyvuoja Lietuva!
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Kotryna Grigailytė

Susimastymas prie Žvėryno

BALTAŽJEDĖS MIRTOS

D-ras Antanas Milius
(tęsinys)

•• Praeitą sykį kalbėjome apie
siaubingai žiaurų žvėryną, į
kurį yra suvaryta daugel žmo
ąių ir tautų. Matėme, kad
svarbiausia jo buvimo kalti
ninkė yra bedievybė. Kaip
p’rie jos prieinama? Kodėl to
kĮios baisios pasėkos?
■ Jos kilmė ir prakeiksmas

Bedievybė yra labai sena
ir be galo daug nelaimių žmo
nijai nešanti liga Ji savo pra
džią turi Šv. Rašto aprašyta
me angelų suktume: Liucife
rius, sukilusių angelų variau
sias, panoro savo sostą ’ iškel
ti aukščiau Dievo žvaigždžių
(pig. Izaij. 14,12). Prie l.iuciferiaus prisidėjo nemaža da
lis angelų kurie irgi panoro
būti nepriklausomi nuo Dievo.
Žinia, iš to sekė be galo pra
žūtinga pasekmė: protingų tva
vinių savižudiškas atsiskyri
mas nuo savo Kūrėjo ir Pa
laikytojo! Tos protingos lais
vos būtybės krinta ir būtinai
turi kristi į tamsią, baisią
skaudžių nelaimių bedugnę,
kaip-atskilęs akmens gabalas
krinta nuo stačios aukšto kai
no viršūnės į prarają...
Taip kilo pragaištingas pa
sikėsinimas prieš aukščiausio
jo ir išmintingiausiojo Proto Dievo sukurtą, būtybių esmę,
prigimtį ir Jo nustatytą tvar
ką. Panašiai, kaip mašinos
savininkas, nesilaikydams ją
sukonstrutavusio inžinieriaus
nustatytų taisyklių, sugadina
mašiną ir net pridaro nelai
mių sau ir kitiems Taip ir ne
silaikymas bei sąmoningas
paneigimas Dievo nustatytos
prigimtinės tvarkos, protu pa
žįstamos ir Jo paskelbtos,
tampa baisia liga, gadinančia
žmogų ir visą jo veikimą. Jo
kie vaistai ligos nepagelbės,
jokios pastangos nieko nepa
dės, pakol žmogus nenorės iš
jos pagyti! Dėl jos žmonija
be galo daug kentėjo ir dabar
kenčia, skausmuose aikščioja
lieja upeliais karčias ašaras
ir savo kraują; dėl to žmonės
ir tautos patenka į siaubingai
baisius žvėrynus. Kaip Dievo
baimė yra pradžia gerovę ku
riančios išminties (plg Pradž.
1,7). taip bedievybė yra viso
kio blogio šaltinis.
Savavališkas nuo Dievo at
siskyrimas iš gražių ir lai
mingų dvasių - angelų pada
rė baisius, nelaimingus vel
nius Jie buvo nugramzdinti
į klaikią ir tamsią bausmės
bedugnę, kur kirminas nemirš
ta ir ugnis negęsta, kur skaus
mas, verksmas ir dantų grie
žimas. Tos savo skaudžios
nelaimės dalininkais piktosios
dvasios iš keršto ir pavydo
stengiasi padaryti ir žmones.
Nelaiminga būtybė - velnias
ar piktas, sugedęs žmogus
deda dideles pastangas pa
kenkti įvairiais būdais • ki
tiems, padaryti juos taip pat
nelaimingais, paruošiant jiems
kuo daugiausia dvasinių, mo
ralinių ir kūno kančių Sužvė
rėjęs žmogus džiaugiasi kitų
nelaimėmis nepasisekimais ir
kentėjimais. Jis liūdi ir pyks
ta ma ydamas esant kitus lai
m ngus ir patenkintus. Nedo
ro žmogaus galva pilna įvai
rių piktų sumanymų, kaip pa
kenkti kitiems, kaip sukiršin
ti juos ar išplėšti iš jų turimą
laimę.
į;

Kelios išvados.
Pūvančių kiaušinių kvapo
visi iš tolo vengia. Sugedusį
obuolį tuojau stengiamasi ats
kirti nuo sveikųjų, kad ir juos
nesupūdytų. Atsiradusią votį

ar žaizdą rūpinamasi greit iš
gydyti, bjant viso organizmo
užsikrėtimo; daroma net skau
di operacija, kad tik būtų iš
gelbėta gyvybė nuo mirties.
Tuo labiau sveikas protas ra
gina laikytis kiek galima to
liau nuo pikto žmogaus, iš
mintis perspėja nesusidėti su
nedoru, sugedusiu žmogumi
ir atsiskirti nuo klastingo be
dievio, nors tai būtų privačia
me ar viešajame gyvenime
lyg skaudi operacija, kaip
draugės, sužieduotinio, ar ga
baus bendradarbio, veikėjo ir
politiko netekimas Reikia
kiekvienam pasidaryti visas
išvadas iš to jog visokio ne
dorumo, sužvėrėjusio žiauru
mo ir sugedimo motina ir di
džiausia kaltininkė yra niūri,
tamsi niekšiškoji bedievybė.
Ji veikia tai tyliai, slaptai,
prisidengui pažangos, kultu
ros, laimės ar laisvės skrais
te. tai viešai naudodamasi vi
somis modernios propagandos
klastingomis priemonėmis; tai
pavieniui, tai grupėmis, drau
gijomis, tautinio ar tarptauti
nio mąsto organizacijomis.
Todėl mūsų laikais reikia gal
dar daugiau- apdairumo ir nu
sižeminusios maldos su psalmistu: "Nuo nedoro ir klastin
go žmogaus gelbėk mane,
Dieve ” (Fsal. 42,1).
Žmogus yra ypatingas tva
vinys Kada jis yra doras ir
su Dievu, tada jis yra gražiau
sias šios žemės papuošalas.
Tačiau kada žmogus praran
da tikėjimą, dorą ir nesivado
vauja Dievo įstatymais, tada
jis tampa blogesnis už gyvulį,
ir tokiu žmonių bendruomenė
pasidaro piktesnė bei pavo
jingesnė 'už laukinių tigrų
gaują.
Atrodo keista ! Mat protas
yra nepalyginamai stipresnis
už inspnktą. Ir gyvu'ys. ne
galėdamas peržengti instink
tais jam nustatytos tvarkos ri
bų. negali sugriauti savo ar
kitų savo rūšies gyvių gyve
nimo Žmogus gi. galėdamas
laisvai peržengti prigimties,
doros ir tikėjimo įstatymais
Dievo jam nurodyta tvarką,
gali griauti ir ar jis nori ar
nenori - griauna savo ir ki

Drauge mano mielas,
nebarei nė karto,
kad pakėliau taurę,
per anksti išgertą.

Kai akis užmerkiu,
melsvos ugnys dega - - - žiedai nuskandinti
pasakos variagų ...

Jei visi spindėtų
jie ant mano pirštų,
kas sapnus gražiausius
šiandien bepamirštų ?....

V

Ranką tau padavus,
žengiu žingsnį tvirtą,
skleidžias mūs languose
baltažiedės mirtos

Lietuvių dainų ir šokių ansam
blis Azijoje
«Leninskaja Smena» (AlmaAta, Kazachijoje) II. 21 d nu
meryje, kurio iškarpą gavo
«Eltos Inf» redakcija, aprašo
Vilniaus liaudies dainų ir šo
kių ansamblio gastroles Kaza
chstane. Dviejų mėnesių lai
kotarpyje duodami lietuviški
koncertai «plėšinių užkariau
tojams» (atvežtiems iš Lietu
vos ir iš kitur). Pakeliui esą
duoti keturi koncertai ir Dzes
kasgane (garsios vario kasy
klos, pagarsėjusios anksčiau
savo baisumais darbo vergams
lietuviams ir kitiems) Ansam
blis koncertavo taip pat kai
kuriose Užkaukazės ir Ukrai
nos vietovėse. - Kaip žinoma,
tas pats ansamblis pereitais
metais lankėsi Lenkijoje ir
Rumunijoje, o dalis buvo nu
vykusi į Briuselį.

Čekų-Lietuvių ?
draugijos parengimas

tų žmonių dorinį, dvasinį ir
kūniškąjį gyvenimą. Tos sank
cijos ar bausmės anksčiau ar
vėliau neišvengia nei ką tik
pradedąs nei piktas, nei ge
ras bedievis.
Iš viso, tikra to žodžio pras
me. bedievis negali būti geras
ir doras žmogus Jei jame pa
sireiškia vienoks ar kitoks
gerumas, tai jis kyla ne iš be
dievybės bet eina iš Dievo
jam suteiktos geros prigimties,
palaimingos, doros aplinkos
ar iš k’tų Tvėrėjo duotų do
vanų Kas giriasi esąs bedie
vis ir darąs gera, tas pats
save ir kitus sąmoningai ar
nesąmoningai
apgaudinėja.
Juk bedievybė reiškia tamsą,
melą, neapykantą, kerštą, žiau
rūmą, žudynes, sunaikinimą
ir mirtį, nes visiška bedievy
bė yra visiško žmoniškumo
sunaikinimas !! !z

Radio isotopų vartojimas įvairių ligų gydymui, per pas
kutinius trejus metus. Šiaurės Amerikoje padidėjo 15j pro
centų Du tūkstančiai ligoninių, per vienerius, isotopus pa
vartojo vieno milijono ligonių gydymui:
Nauja technika, naujos gydymo priemonės leidžia geriau
ir greičiau nustatyti ligos priežąstį ir gydymą.
Nuotraukoje matome naują gydymo priemonę vartojant
smegenų vočiai gydymo Bostono Technologijos Institute.
(USlS)

(E) «Svobodne Slovo». «Ru
dė Pravo». «Lidova Demokra
cie» (visi Prahoje) plačiai pa
minėjo Lietuvos operos solis
tės Aleksandros StaškevičiuAKINIAI NĖRA VIENOS DIE tės gastroles Čekoslovakijoje,
suruošė čekų-Lietuvių
NOS PADARAS; JIE VYSTĖ kurias
draugija.
•'
SI LAIPSNIŠKAI
Kada žmonės pradėjo var Lietuyių-įenkų filmas apie bė
toti akinius? Apie tai tikslių
gančią lenkų kariuomenę
žinių nėra Spėjama, kad juos
pirmieji išradę kiniečiai.
Lenkų spaudos žiniomis,
Akiniai yra tam, kad apsau Lietuvos ir Lenkijos filminingoti akis nuo susilpnėjimo ar kai gamina kolektyvinį filmą
kad sustiprinti sumenkusį re apie lenkų karius, kurie 1939
gėjimą
metais, vykstant Lenkijos-Vo
Europoje, kaip spėjama pats kietijos karui, gausiai perbė
pirmas akinių prototipą sugal go į Lietuvą.
vojo 1265 metais anglas filo
sofas Roger bacon. Kad padi
Lazda turi du galus Es
dinus raštą, jisai virš raidžių tu —tautinės
tarybos biuletenio
padėdavo apvalų stiklą.
žiniomis,
okupuotos
Bet pirmąjį įrodymą, kad sovietinės propagandosEstijos
orga
žmonės jau prieš kelius šimt nai anksčiau užsienio estų
or
mečius nešiojo akinius, mums ganizacijas visiškai ignoruo
suteikia kardinolo Ugone port davo, neprasitardavo apie jas
retas vienos Italijos bažny nė žodžiu Bet pastarais ke
čios sieninėje tapyboje. Pa
metais komunistai ėmėsi
veikslas buvo darytas 13 2 liais
kitos
taktikos Per savo radi
metais ir rodo dvasiškį, turintį ją, spaudą
kitokiu būdu
jau dviejų stiklų įrėmintus viešai puoląir užsienio
estų
akinius.
veiksnius,
visaip
dergdami
Spausdinimo proceso išradi
veikėjus (kaip tai
mas ir prasidėjęs knygų spaus atskirus
vyksta
ir
Lietuvoje). Stengia
dinimas padidinoakinių reika masi įvaryti
kylį tarp tų vei
lavimą.
kėjų
ir
užsienio
eilinių estų
Akinių gamyba ypač sukies masių Kaip ir Lietuvos atve
tėjo šešioliktame šimtmetyje,
«grįžimo į tėvynę» propa
tose vietovėse, kur buvo dir ju
ganda užsienio estuose neturi
bamas stiklas, t y šiaurinėje jokio
Vienintelė
Italijoje ir pietinėje Vokieti pasėkapasisekimo.
viešosios
sovietinės
joje
kampanijos
prieš
užsienio
es
Austrijos imperatorius Karo tus yra tai kad iš jos okupuo
lis atsižvelgdamas į Europo tame krašte likę tautiečiai ne
je paplitusį akinių dirbimą, tiesioginiai sužino, jog užsie
'629 metais suteikė apsaugos nio estai ir jų organizacijos
dokumentus Akinių Dirbėjų siekia
Estijos laisvės ir ne
Gil 4 i jai
priklausomybės
ir dirba tauti
Apie 1760 metus žymusis nės kultūros baruose.
amerikietis Benjamin Frank būdu Estijos komunistaiTokiu
siek
lin išrado bifokalinius akinius darni užsienio estų laisvinimo
kuriuose buvo dvi linzės: vir
pakenkti, prieš sa
šutinioji — žiūrėti į tolį, o veiksniams
norą patarnauja tautinės
apatinė — matyti padidintu vo
rezistencijos
reikalui.
būdu iš arti. Kiek vėliau bu
vo sugalvoti ir vadinamieji
— Suvalkuose pradės eiti
trilokaliai akiniai. Kontakti
nės linzės t y stiklai, pritai «Seinų žinios». I aikraštis ski
kyti, kad juos galima būtų įdė riamas dabartinės Lenkijos
ti po akių vokais, tapo sugal ribose gyvenantiems lietu
voti jau 1887 metais, bet po viams.
puliarumo įgavo tik po 1930
metų, kuomet patobulėjo ap
dirbimo ir pritaikymo techni
ka.
Žmonės paprastai turi nor o toleregiai silpnai įžiūri arti
esančius dalykus.
malų regėjimą, bet pasitaiko
nemažai ir tolregių ar trum
Reguliarus, t. y., be jokio
paregių. Kad pastarųjų regė iškrypimo, akių matymas su
jimą išlyginus, jie turi varto geba įžiūrėti net ir smulkiau
ti akinius Trumparegiams rei sius daiktelius, kurie būna ar
kalingi įdubusių stiklų aki ti. ir vaizdus, esančius pakan
niai, tuo tarpu tolregiams pri karnai toli. Bet su žmogaus
taikomos gaubtos linzės
amžiumi paprastai nusilpsta
Kaip žinoma, trumparegiai ir akių regėjimas ir čia į tai
nesugeba matyti ar aiškiau į- ka ateina svarbus išradimas
žiūrėti toliau esančių daiktų, — akiniai.
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AUKSINĖ

PROGA

Išmaldos auka ne vien var
gšą, bet ir sušelpėją pratarti
na. Ištartas meilus žodis ne
tik guodžiamąjį, bet ir guodė
ją pradžiugina Padarytas ge
ras darbas geradariui šimte
riopai atsilygina.
Todėl nenuostabu, kad tas,
kuris praleidžia progą geram
darbui atlikti, ne tiktai kitam,
bet ir sau pačiam didelį nuos
tolį padaro. Betliejaus viešbu
Čio savininkas, nepriėmęs Ma
rijos ir Juozapo į savo namus,
ne tik ją padėtį apsunkino,
bet ir pats netapo Dieviškojo
Svečio priėmėju Pilotas, nepaleidęs nekalto Jėzaus, pra
rado progą būti vienu iš di
džiausių krikščionių ir arti
miausiu Jo draugu Šv. Petras
savo Mokytojo išsigynimo mo
mente vietoj didvyrio pasiro
dė silpnuoliu
Deja taip sunkiai ir mes tą
pamoką išmokstame. Ir kaip
dažnai dar esame Pilotai, silp
nuoliai Petrai ir prieš pat
Kristaus veidą užtrenktą du
ris Betliejaus viešbučio savi
ninkai.
Neseniai po visą pasaulį
pasklido žinia apie vieną eu
ropietį daktarą. Vieno Ameri
kos milijonieriaus duktė sun
kiai sirgo. Daugelis žymių
daktarų bandė ją gydyti, bet
vis nesėkmingai. Pagaliau vi
si pripažino, kad toji liga ne
pagydoma. Tačiau toje bevil

PAŽINKIME SAVO ŠVENTOVES
m

tiškoje valandoje daktaras
Loreozas nauju savo paties
LIETUVOS RELIGINĖS
išgalvotu metodu atliko opera
ŠVENTOVĖS
ciją ir mergaitę pagydė Toks
pasisekimas daktaro i orenzo
Svarbesnės yra šios: Auš
vardą išgarsino po visą pašau ros Vartai Šiluva, Žemaičių
lį. Jis buvo pakviestas atvyk Kalvarija. Pažaislis
ti į Jungtines Amerikos Vals
AUŠROS VARTAI. Kaip dau
tybes. Čia jis lankė daugeli gelis
Lietuvos stebuklingųjų
ligoninių, pats gydė ir mokė šventovių,
labiau Aušros
daktarus, kaip atlikti operaci Vartai yra juo
šv.
Mergelės Ma
jos naujuoju būdu.
rijos manių vieta. Didžiojo
Kartą apsistojęs viename Kunigaikščio Gedimino mies
viešbutyje, žymusis daktaras tas pastatytas Lietuvos vals
išėjo pasivaikščioti po miestą. tybės centru, lietuviams apsi
Staiga užėjo smarki lietaus krikšt’jus Vilnius pasidarė ir
audra Jieškodamas priegloba religinis centras Apie Aušros
čio nuo lietaus, pasibeldė į
artimiausio namo duris. Tarp
duryje pasirodė moteris, ku
ri, pamačiusi prie durų stovin goji šeimininkė pažvelgė į
tį sušlapusį nepažįstamąjį, laikraštį, sušuko iš nustebi
mo. pirmame puslapyje atpa
klausiamai pažvelgė į jį.
- Ponia, ar galėčiau įeiti žinusi fotografiją to paties
į vidų jūsų namuose palaukti, žmogaus, kuris vakar lietaus
kol praeis lietus? — europie metu beldėsi į duris. «Dakta
tišku akcentu tardamas dak ras Lorenzas ...» — skelbė
antraštė.
taras paprašė šeimininkės
Ponia paraudonavo... Juk ji.
Bet ši šiurkščiai atsakė:
— Eik kur nors kitur! Šiuo jau anksčiau sužinojusi, kad
se namuose mes ir taip turim šis žymusis daktaras lankosi
šiame mieste, buvo parašiusi
pakankamai vargo.
jam
laišką, maldaudama jo,
Nepažįstamajam dar vis te
bestovint prie durų sumišu kad operuotų jos dukterį, ku
siam, greitai užtrenkė duris. ri sirgo ta pačia baisia liga,
Daktaras vėl atsidūrė gatvė kaip ir jo išgydytoji milijonie
je Aplink jį siautė vėjas ir riaus duktė. Bet dabar...? Juk
ji užtrenkė duris jam. kada
lietus, o šaltis spaudė sielą.
Kai sekantį rytą nesvetin- Dievas siuntė jį į jų namus.
Dieviškoji Apvaizda ir kiek
vienam iš mūsų daug tokių
progų paruošia, kad galėtume
Jo vaidu kitiems padaryti ge
Klausykis São Paulo Lietuvių Kultūrinės
rą darbą, kuris mums patiems
Radio Programos
būtų Dievo palaimos versmė.
Kad jų nepražiopsotume, Jė
Iš Radio Nove de Julho, kiekvieną sekmadienį nuo
zus primena: «Ką tik padaro
18,00 ligi 18:30 vai., banga 540 klc.
te vienam iš tų mažutėlių,
Lietuviškas žodis radio bangomis tol bus girdimas, kol
man padarote». Jau vien galė
jį rems susipratę lietuviai.
ti padaryti ką nors dėl Jėzaus
Radijui paramą gaiima įteikti finansinės komisijos na
yra didelė Dievo malonė. Tai
riams asmeniškai arba siunčiant per paštą finansų ko
auksinė proga. .
misijos iždininko p. Petro Šimonio, ar kun P. RagažinsKęstutis Trimakas,
ko vardu šiuo adresu: eaixa postal 4118, São Paulo.
S. J.

GELTONOJO PAVOJAUS
GRĖSMĖ VAKARAMS

Ką pasakoja neseniai iš ten
grįžęs žurnalistas
(E) Kaip 1941 m Lietuvoje,
taip ir Kinijoje komunistų va
dovybė savo įsigalėjimo pra
džioje griežtai tvirtino nesie
kianti žemės ūkio kolchozacijos. Kaip ir Lietuvoje, ki
niečiams «bežemiams ir maža
žemiams» buvo dalinamos iš
«buožių» ir «dvarininkų» atim
tos žemės. Kaip ir Lietuvoje,
jie vėliau buvo varu įtikina
mi, kad atskirai ūkininkauti
neapsimoką, reikią jungtis j
kolektyvus. Kaip Sovietų Są
jungoje. taip ir Kinijoje že
mės ūkio reformos pareikala
vo daugel milijonų žmonių gy
vybės. nors Kinijoje tos re
formos ėjo gerokai kitaip, ne
gu Sovietų Sąjungoje. Gyven
tojų perteklius Kinijos raudo
niesiems leido ir leidžia vyk
dyti grandiozinę žmonių iš

naudojimo politiką.
Visa tai ir daug kitų mo
mentų išryškėjo iš vieno žur
nalisto pasakojimo per Miun
cheno radiją kovo 2 d. apie
savo kelionę ’po Kiniją, kur
jam teko aplankyti ir komu
nistines «kaimo komunas». To
ji reforma, dar tik palygina
mai neseniai įvykdyta, iš pra
džių buvo labai griežta, tik
vėliau kiek sušvelnėjo. Vis
dėlto tai yra radikali refor
ma.

Taip atrodo «kaimo komunoje».
Žurnalistas pasakoja t. k.
štai ką: «Kaimo komunoje»,
kurioje jis apsilankė, yra dau
giau negu 10 >. žmonių. Jos
viršininkas yra kieta partietietė moteris, kuri pasakoda
ma apie kolektyvo laimėji
mus ryžtingai spjaudo į aslą.
(Nosinių ten taip pat niekas
nevartoja)
•
Komunos nariai visi turi

kelti 4 vai. ryto Gavę iš ben
dro katilo arbatos, privalo da
lyvauti karinėje mankštoje Po
to kiekvienas imasi darbo ku
ris jam skiriamas jau iš va
karo Vaikai iš ryto suveda
mi į vaikų darželius ir moky
klas, iš kur vakarais vėlgrąžinami Bet einama prie to
(kaip ir Sovietų Sąjungoje),
kad vaikai visą laiką liktų in
ternatuose, nuo tėvų atskirti.
Kai maitinamas! iš bendro
katilo, namų ruošos darbų da
lis atpuola. Tokius darbus at
lieka senutės, negalinčios ei
ti į reguliarius darbus. «Šei
ma rūpinasi valstybė».

Suvalstybino net kepurę.
Kinijos gyventojų skaičius
kasmet priauga 16 milijonų
žmonių. Tai baisus skaičius.
Jau vien toms smarkiai didė
jančioms masėms išmaitinti
reikią, kad nuolat didėtų ša
lies gamyba. Ji ir didėja. Ta

Vartų kilmę išsamių žinių ne
turima. Aleksandro, Lietuvos
valdovo laikais, prieš totorius
15 3 metais Vilnius buvo pra
dėtas aptverti mūro sienomis
buvo Įrengti pen keri vartai,
kurių vieni vartai,
vadinosi Aušros Vartai. Po
trečiojo padalinimo rusai pa
vergę Lietuvą (1795 m). įsa
kė nugriauti miesto užtvarą.
Per trejus metus (1799 1802)
rusai nugriovė miesto mūrus.
Tačiau Aušros 'artų nedrįso
griauti. Taigi jau nuo seno
Aušros Vartų šventovė buvo
garsi. 1576 metais Brauno ir
Hogenburgo buvo išleistas di
džiulis miestų atlasas, kuria
me jau rodomas Aušros Vartų
Sv. Marijos paveikslas. Tai se
niausiąs paveikslas, kurį turi
me. 17 šimtmetyje vienas Vii
niaus vienuolis Hilarijonas sa
ko: «Apie šio paveikslo pra
džią ir senumą, apie jo kilmę
jokios tikros žinios iš niekur
neturime» Tik žinoma, kad
1626 metais pradėjusiems kur
tis vienuoliams karmelitams
Vilniuje, buvo pavesta jiems
šį paveikslą saugoti ir prižiū
rėti. Šis paveikslas labiau pa
garsėjo nelaimių metais savo
stebuklais: 1655 metais Vilnių
užėmė rusai, jį degino, plėšė
ir naikino gyventojus 1710 m.
kilo baisus maras, vėliau kaip
audra Vilnių nusiaubė švedai.
Tais nelaimių metais žmonės
vienintėlę priebėgą ir paguo
dą rasdavo Aušros Vartuose.
Apie 1719 metus karmelitai
Aušros Vartuose pastatė ko
plyčią. Ją restauravo 1829 m.
Po 1831 metu nepavykusio su
kilimo, rusai uždarė karmeli
tų vienuolyną Aušros Vartai
pateko į pasauliečių kunigų
globą.
Vienuolio Hilarijono pasako
jimu, per
metų (1671-176 )
buvo užregistruota 17 įvairių
stebuklų. 1773 metais balan

Čiau dar toli iki to, kad ’Kini
ja savo gamyba pasivytų bent
Didž. Britaniją (ką skelbia pa
sieksianti per 16 metų), nekal
bant apie Ameriką. Visa Kini
joje labai primityvu, atsilikę;
dar daug laiko praeis, kol Ki
nija nors Sovietų Sąjungą pa
sivys, nors ir toji dar dauge
liu atžvilgių tebėra atsilikusi.

Vadai nemokšos.
Jei jau Sovietų Sąjungoje
propaganda gyventojus nuolat
klaidina «pučia miglą», tai
Kinijoje tuo labiau Apie už
sienį, tarptautines problemas
net ir vadovaujantieji sluoks
niai turi tik mažą supratimą.
Laikraščių turinys 95% vidaus
reikalai ir tik 5% užsienio in
formacijos, bet ir tai daugiau
šia tik žinios iš Sovietų Są
jungos ar «liaudies respubli
kų». Net toks Čiu En Lai ir
jam lygūs vadai pasirodo la
bai nemokšiški informuoti pa
šaulio politikos klausimais.

džio mėnesio 5 dieną popie
žius Klemensas XIV bu!e«Ad
perpetuam rei memoriam» su
teikė atlaidus tiems, kurie
melsis į Aušros Vartų Šv. Mer
gėlę Mariją. Vienintelė Lietu
vos aukštoji mokykla Vilniaus
Akademija 1685 metais Auš
ros Vartų Dievo Motiną pasi
rinko savo globėja.
19 tame šimtmety Aušros
Vartai buvo žinomi ir už Lie
tuvos sientĮ Adomas Mickevi
čius «Pono Tado> veikale ap
rašo savo pagijimą per užta
rimą Aušros Vartų Šv. Moti
nos Marijos. Jis penkių metų
amžiaus buvo tiek liguistas,
kad buvo pasmerktas mirti.
Paaukotas Aušros Vartų Ma
rijos globai, pagijo. Poetai Sy
rekomla Kondratavičius ir Slo
vackis rašo apie Aušros Var
tus Žymus Vilniaus muzikas
St. Moniuška (1846 1855) su
komponavo 4 Šv. Marijos litą
nijas Aušros \ artų garbei.

Giesmėse Aušros Vartų Ma
uja vadinama «Didžia Gedi
mino miesto apgynėja*, «Sos
tinėje gyvenančia Išminties
Skrynia-, «Lietuvos KunigaikŠ
tienė».
Ištisas dienas, vasarą ar žie
mą lija ar sninga, visad rasi
besimeldžiančiu žmoniii O ne
tikėliai, bei kitatikiai, net žy
dai eidami pro Aušros Vartus
nusiima kepures.

TIK LAUKINIS LAIKRAŠČIŲ
NESKAITO.

Jų žinios apie kitas tautas ir
kitus žemynus yra katastro
fiškai menkos ir šališkos.

Geltonasis pavojus auga.
Grįžusio iš Kinijos žurna
listo teigimu, «geltonasis pa
vojus» tikrai auga ir sudarys
ateityje grėsmę Vakarų pašau
liui. bet tik tolimoje ateityje,
ne dabar Kol kas dar Kinija
yra labai atsilikusi. Tačiau
tam tikras komunistinio auklė
jimo vadukų sluoksnis yra fa
natizuotas, nesiskaito su gyvy
bėmis žmonių, kurių Kinijoje
yra perteklius — ir siekia ne
tik Kinijos, bet ir viso pašau
lio sukomunistinimo, siekia
pralenkti net Sovietų Sąjun
gą ir pasidaryti pasaulio val
dove. siekia, kad raudonoji
pasaulio diktatūra būtų vado
vaujama ne iš Maskvos, o iš
Pekingo. Tada nėra abejonės
kad Maskvos ir Pekingo?gy
vybiniai intetêsài kurią dien^;
susikryžiuos.

MŪSŲ

IdãS m. balandžio 25 d.

Skaitykite «Mūsų Lietuva»

5
LIETUVA

pusi. 5
LIETUVIŠKŲ PAMALDŲ KA
LENDORIUS

í

Dr. AYRTON LORENA
Dr. VICTOR AUSENKA

TAUTI EulAl I

Advocacia

Skaitykite ir platinkite vienintelį Pietų Amerikoje
populiarų lietuvių kultūros žurnalą «GINTARĄ» kuris išei
na kiekvieno mėnesio pradžioje.
«Gintare» rasite daug įdomių straipsnių, apysakų,
eilėraščių ir žinučių. «Gintaro»kaina metams tik Cr.$ 200,00.
Pinigus siųsti; «Gintaras» Caixa Postai 7988, S. Paulo.

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

Raštinė:
R Senador Feijó, 131 - 10° and conj. 161 - Tel. 35 0062

GEROS ŽINIOS

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

JAU GALITE PADĖTI SAVO ARTIMIESIEMS
LIETUVOJE IR SIBIRE

iSTOO»

* Skubiai išsiunčiame aprangų, 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 pasiunčiame naują.
Kreipkitės pas:
Jonas Valavičius, R. Pe. Bened. de Camargo. 698. Penha
Al. Boguslauskas, R Uranium, 240 - Brooklyn Paulista
Rašykite: Caixa postal 403 — São Paulo.

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

■Mira»»
PRANAS & CIA. LTDA.
Madeiras em gera!

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ

>

SĖDĖ: Rua México, 98 - 9.o - sala 904 — Bone: 52-0229
«Endereço Telegráfico: « C A B1UN A »
Rio de Janeiro

Serraria «1TA» — Serra dos Aimorés — Município de
Nanque - Estado de Minas Gerais*

“TĖVYNES GARSAI»
LIETUVIŠKOS MUZIKOS VALANDA.

—- Jei Jūsų namams reikia
kokio nors akmens ar marmu
ro išdirbinio kreipkitės pas
savo tautiečius MARMORARIA
IR. MACKEVIČIUS LTDA. R.
Salesopolis, 146. (Travessa da
Av. Rųdge. 1620), Tel. 81-0460.
*<*v ■•90s iv»
««UH *■«£ f’W

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

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

SEKMADIENIAIS
1. LIETUVIŠKA MUZIKA PLOKŠTELĖMIS
nuo 13,00 iki 14,00.
..... 2. PAGEIDAVIMU KONCERTAS
nuo 14,00 iki 14,15.
3. LIETUVA ir LIETUVIAI:
«Mūsų Popiečiai — nuo 14,15 iki 14.25,
Priimame komercinius Ąkelbimus ir pasveikini
mus su plokštelėmis!
Galima gauti naujų lietuviškų plokštelių!

®:3

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

Siuvamas «Singer»

mašinas,

||

paskutinio modelio televizijos aparatus «Invictus»,
geriausios rūšies (Alta fidelidade) radijo aparatus

||

Gazo pečius, geriausios rūšies už pinigus ir ilgam
išsimokėjimui, geležies reikmenų, dažus - elektrinius įtaisymus ir įvairių daiktų dovanoms ir t. t.

||

PRAÇA SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 1 - V. ZELINA

S

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

gg

gg

RUA COSTA BARROS,

34-C

VILA ALPINA

63-3285

!KMS8i

VIENINTELIAI ATSTOVAI
ET»

GARSIOIO

urmą©j

VANDENS

LINDO? A

CAKCirira

Lindoya vanduo yra senai žinomas gėrimas,
kurio puikų veikimą į žmogaus sveikatą jau
visi yra vienbalsiai pripažinę. Pabandykite,
įsitikinkite ir visados naudokite!

Rua Dino Bueno, 795 a 835
Telefones: 51-4019 e 51-22-3
Caixa Postai 3967

—

SÃ O

P A U;L O

Pastaba: Taisome radijo aparatus,
Darbas garantuotas.
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IRMÃOS BAUŽYS
RegietpRdo n® C

§
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Pęa. S. José Campos, 8 S/ 2 - V. Zelina - S. Paulo

ã

Telefone 63-6OO5

| Aberturas de firmas
r Encerramentos de firmas
f Transferencias de firmas
I Contrat. na Junta Comercial
š Dis^at. na Junta Comerciai
f Escritas Fiscais
I Escritas Comerciais
|

Contratos cie locação
Cartas de Fiança
Requerimentos
Balanços
Alvarás diversos
Seguros de Fogo e
Seguros de acidentes

HORÁRW das b às 19 horas.

•x
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pasiuvimas, LAURO SANDRON vyrišku ribų

m m m>m< mhium «wíiih»>m m mwiiiH«utium-

i ESCRITÓRIO CONTÁBIL «V. ZELINA» !

J

Didelis pasirinkimas medžiagų ir skoningas

j
~
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j i ti vv r it c j É t_A U C? €)
Rua do Orfanato, 686

s-

Vila Prudente

f

Fone 63-5294

=
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São Paulo
Medžiaga parduodama ir išsimokęjimui
Ateikite ir įsitikinkite medžiagos ir darbo kokybe ir kaina

I
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LIETUVOS NACIONALINĖ
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKA

6

Vila Anastacio lietuviai kviečia visus tautiečius į

AV.

ZELINA, 515

—

CAlXA

MOTINOS DIENOS
MINĖJIMĄ

Rengia moksleiviai ateiti
ninkai, lietuviškų mokyklų
lankytojai ir visų São Paulo
vilų lietuviškas jaunimas. Pro
gramoje trumpi sveikinimai,
specialiai šiai progai parašy
tas Mokytojos H. Mošinskienės vaidinimas, dainos, dėklą
macijos šokiai ir kit Minėji
mas įvyks gegužės 3 dieną.
3 vai. po pietų gimnazijos sa
Įėję. Jaunimas kviečia visas
mamytes ir visus, kurie nori
pagerbti motinas minėjime da
lyrauti. Įėjimas visai laisvas,
joki pakvietimai nereikalingi.
— «MUSŲ LIETUVOS» pre
numeratą užmokėjo ONA
DORN 10 dolerių Juozas Ju
zėnas rėmėjo prenumeratą
508 cr., Algirdas Idikas rėmė
jo prenumeratą 503 cr., Kaži
mieras Vaičiūną 403 cr , Mo
tiejus Sėjūnas 350. Aleksan
dras Radzevičius 300 cr.. An
tanas Zalubas 300 cr.. Juozas
Miliauskas 300 cr.. Aleksam
dras Vygantas 300 cr., laikraš
tį užsisakė Antanas Andrulis.
Julius Karkauskas. Leidimui
paremti aukojo: A Aleksius.
50 cr., A. Politienė 1 0 cr ,
B. Korsakas 2q0 cr , J. Šapolas 100 cr., Čiurkienė 50 cr.,
Simas galvočius 1000 cr,
Rapolas Meilius 200 cr., Vi
siems už paramą laikraščiui
nuoširdžiai dėkojame.

RASTA JUOSTA

Kas per Vasario 16 Dienos
minėjimą miesto teatre paliko
juostą gali kreiptis į Žanetę
Petnytę Rua Newton Prado,
534 - Bom Retiro.
— Gražus būrelis jaunimo
iŠ Tautų Parko pažadėjo sa
vo talką ateitininkų chorui.
Praėjusį sekmadienį jau vyko
bendra repeticija. Tikimasi,
kad dar prisidės bomretyriečiai ir choras visai stipriam
sąstate galės pasirodyti tele
vizijoje.'

— P. MARIA REMENČIENĖ
ruošia tautinį kostimą, ateiti
ninkų choro vadovei mokt.
ELVYRAI KlLČiAUSKAITEI.
ATEITININKAMS
Visi ateitininkai prašomi
uoliai lankyti choro repetici
jas. Į chora įsijungti kviečia
mi ir jaunieji moksleiviai. Re
peticijos vyksta po 9 vai šv.
Mišių.
Visi nariai kandidatai prašo
mi atkreipti dėmesį į «Jaunys
te Aide» spausdinamą progra
minę medžiagą.
Valdyba.

Vykstančių piknikai dėmesiui

Ruošiamas Vyrų Brolijos ir
choristų piknikas šį sekma
dienį iš Vila Zelinos išvyksta
penktą valandą. Iš Santos Pra
ia José Menino, atgal į São
Paulo grįš 4 vai. po piet.
Pavėlavusių nebus laukia
ma ir pinigai už kelionę ne
bus gražinami.
Naujų choristų valus
Liet Kat. Bendruomenės cho
ras pradėda mokytis naują re
pertuarą Todėl labai patogi
proga įstoti choran naujiems

Balandžio mėn. 11 dieną Be
lo Horizonte buvo pašventin
gegužės mėn. 9 d.
ta jau visam pasaulyje pagar
sėjusi bažnyčia. Pagarsėjimo
Programoje linksma komedija, geras orkestras,
istorija
buvo tokia:
skanus bufetas. Vakarą ruošia lietuvių Dr. J. Basanovi
Bažnyčia jau yra pastatyta
čius vardo Mokyklos Rėmėjai.
keletą
metų. Bažnytinė vyriau
Lietuviai, 9 d. gegužės visais keliais į Vila Anas
POSTAL, 371 — SÃO PAULO
sybė
nenorėjo
jos priimti ir
tacio lietuvių vakarą.
šventinti. Ir visą eilę meti} ji
stovėjo apleista ir nenaudoja
choristams. Lietuvišką jauni
ma
Apleidimo metu sugedo
mą kviečiama stoti į choro
Tikimasi, kad vandenynų daug vidaus piešinių ir papuo
— Uoliems «Mūsų Lietuvos»
eiles, nes per dainą ir gies platintojams ir rėmėjams, Jur plotai galės prisidėti prie žmo
me yra ryškiausiai atsklei giui Masiui ir Jurgiui Matelio nijos ūkio. JAV Geofizinių Šimų. Daug žmonių kasdien
džiamas lietuviškas dainos me niui, Jurginių švenčių proga, metų komiteto reikalų vedė aplankydavo šią bažnyčią, bet
nas São Paulo lietuvių kolo sveikiname ir linkime sėkmės jas Dr. H. Odishaw sako: ne pamaldumo, o turistiniais
tikslais. Šventitinti draudimo
nijai yra būtina turėti pajėgų, gyvenime.
«Maždaug po 100 metų vande pagrindas buvo gana keista
aukšto meninio lygio chorą
•M. L.»
nynai pasidarys rimti i onku ir labai moderniška bažnyčios
Choristų vajų todėl skelbia
retai kontinetams savo žalia ąrkitektūra Draudimas šven
me. nes choro sąstatas, ypač
vomis»
Kalbama apie galimy tinti sukėlė plačias diskusijas
BRAZILIJOJE
del vedybų, nuolat Keičiasi.
"'’T bę ūkininkauti vandenyno dug ypač menininkų tarpe. Vieni
Lietuviškos visuomenės pra
Gyvenantiems Lietuviams.
ne ir apie galimybes iš van vadino «daržine», «garažu» ir
šome į šį reikalą atkreipti ma
denynų dugno paimti metalo laikė neverta būti Dievo ur
lonaus dėmesio ir raginti jau
Garbingajam Kauno Arki žaliavas.
mais. kiti gynė jos teises ir
nimą dalyvauti. Choro reika
vyskupui ir pirmajam Lietu
las - visų reikalas. Choristų vos bažnytinės provincijos
Tarptautiniu Geofizinių me laikė idealiu moderniškų lai
eilėse norėtume matyli mūsų Metropolitui Juozapui SKVI tų ekspedicija yra nustačiusi, kų dievnamiu ir meno pamin
veikėjų jaunimą, kurie įvai RECKUI, didelių nuo. einu as kad Ramiajame vandenyne, klu Ginčas išsiplėtė toli už
riomis progomis gražiai pa
menini visai mūsų tautai ir tarp P. Amerikos ir Tahiti sa Brazilijos ribų ir tuo bažny
čia pagarsėjo.
kalba lietuvybės išlaikymo rei ypatingai katalikams, šių me lų, yra milžiniški metalo rū
Dabar Belo Horizonte Arki
kalu Norintieji dalyvauti cho tų birželio 24 d. sukanka 60 dieš laukai. Geležies rūdies
re gali kreiptis į maestro F. metų nuo jo pašventimo į ku vandenyno dugne yra nedaug. vyskupas ją pašventino,į šven
Girdauską choro valdybos na nigus ir liepss 13 d. sukanka Tačiau čia yra daug mangano, tinimo iškilmes suplaukė daug
rius, repeticijų metu, arba į 40 metų nuo pašventimo j vys kobalto, vario ir nikelio Sako žmonių, miesto Tėvai, atvyko
kleboną kun P. Ragažinską. kupus.
ma kad šių mineralų plotas net Respublikos Prezidentas
Juscelino Kubitschek: Tą
Kviečiame ir laukiame lie
Šiuo metu Jo Ekscelencija apima 14 milionų kvadratinių P.
pačią
dieną bažnyčioje įbuvo
tuviško jaunimo!
Garbingasis Jubiliatas yra sil mylių. Kai kas sako, kad vie aukojamos
pirmosios šv. Mi
pnos sveikatos. Paprašykime na tona metalo žaliavos, išim šios ir šventovė
Choro Valdyba.
negalėjo tai
jam Viešpaties palaimos ir pa ta iš vandenyno, atsieitų iki pinti visų norinčių
jas išklau
35 dol, kai tuo tarpu dabar
— Laiškai: Alb. Paviloniui, galbos pakelti amžiaus ir trem viena tona metalo žaliavos syti.
ties naštą
A Vaseliauskaitė.
Šimoniams, R Dovydaičiui, N.
Kreipiuosi į visus pasaulyje atsieina 43 dol. Žinoma, šiuos
Viukšnaitytei, A. Lazdauskui, esančius lietuvius kunigus, skaičiavimus dar reikia pati
E Rinkevičiūtei, Mošinskie- katalikiškas ir visas kitas lie krinti.
BAŽNYČIOS
nei, B Aškinienei O Jurge tuvių organizacijas ir visus
VILNIAUS KRAŠTE
levičienei, A “Černiauskaitei, lietuvius šią sukaktį paminėti
Atominio submarino
A. Dirsytei, S. Mitrulienei.
Lenkų laisvoji spauda skel
ypatingai maldos būdu. Nebus
problemos
bia, kad trikampyje tarp Ne
nieko netinkamo, kad šalia
muno ir Neries daug bažnyčių
— Ingaunių šeima, gyvenau maldos kur įvyks ir kitokio
Chicagos Medikų draugijos esą sugriautų arba apleistų.
ti Vila Anastacio, kviečia gi pobūdžio minėjimai.
klinikinėj konferencijoj kalbė Išvardinama, kad bažnyčios
mines ir pažįstamus j mišias
Gerbiamieji kunigai ir pa
egzekvijas už A A. Prano In sauliečiai visuOmeninkai savo damas Įeit komandierius J. H. nebesą Kriave (taip dabar kai
gaunio sielą, kurios bus atlai s e vietovėse nuspręs, kur Ebersole iškėlė problemas, ku bininkai liepia vadinti Krėvą»;
kytos 28 d. balandžio ateinan ir kas būtų tinkama ir įma rios susidaro atominiam sub- Ašmenoje bažnyčioje įrengtas
linų sandėlys. Smurgainy —
tį antradienį, Vila Zelinoje, 8 noma
marinui ilgiau esant po van įrengtas
benzino bei naftos
vai..
Nuoširdžiai jūsų K’istuiė deniu. Jie anksčiau baimino
sandėlys,
Jūratiškėse bažny
Vysk. V. Brizgys
si,
kad
nebūtų
pavojingo
ato
čia
paversta
«kultūros namais»;
— Pirmą gegužės sekmadie
Vilnioje
bažnyčioje
įrengtas
minio
spinduliavimo
iš
reakto
nį Vila Zelinoje prieš sumą
VANDENYNŲ TURTŲ
prekių
sandėlys.
Naugarduke
bus procesija.
rių Tačiau, pasirodė, kad tai
globoja viena vie
EKSPLOATA1MAS
sudaro mažiausia pavojaus. bažnyčią
nuolė
Nazaretietė.
o pamaldos
— Ateinantį trečiadienį, 29
Jiems visų pirma sudarė rū būna tik tada, kai atvyksta
Ką tik pasibaigusiais geofi
d. balandžio 20 vai. Vila Želi
ziniais
metais yra surinkta pestį spinduliavimas nuo da kunigas iš Gardino
noje kviečiamas organizacijų
Pamaldos esą gausiai lanko
pirmininkų, ar jų pavaduotojų, naujos medžiagos apie vande žų ant kaikurių įtaisų; jie vis
mos
Kadangi veikiančių baž
turėjo
dažnai
tikrinti
ir
baimi
ir kitų suinteresuotų Išeivių nynų turtus. Nors geofiziniai
nyčių
reta, tai j pamaldas dau
Dariaus ir Girėno dienos mi metai yra pasibaigę, bet tyri nosi. ar tie spinduliai nėra iš
giau
susirenku
jaunimo, nes
nėjimo reikalu pasitarimas. nėjimai yra tęsiami toliau. atominio reaktoriaus. Antrą
senesni
žmonės,
neturėdami
Atski. ų pakvietimų nebus siun Šiuose tyrinėjimuose yra la problemą sudarė žalingos du
arklių,
15-20
klm
nepajėgią
bai aktyvus J. A. V. laivynas. jos nuo rūkymo dujų. Rastas
čiama.
nueiti.
Ma'dininkų
ypač
daug
Jis stato garsaus šveicarų būdas ir tai pašalinti. Atomi
prisirenką
tose
bažnyeiuose,
'Uipuinnnuh
mokslininko J Piccardo su nis povandeninis^laivas dabar
projektuotus nėrimo aparatus gali pasiimti oro porai mėne kurios yra netoli buvusios so
ir jų pagalba nori pasiekti sių Paaiškėjo, kad negalima vietų sienos.
trijų mylių gilumo vandenyno dažyti submarine esančių da
dugną. Iki šiol naujausi po lykų plaukiant ar tuoj prieš
vandeniniai laivai tik retai plaukimą. Tik išdžiūvę dažai
IŠNUOMOJAMA
pasiekia 509 pėdų gylį.
nesudaro pavojaus.
«MŪSŲ LIETUVĄ» GALIMA
Patalpa dirbtuvei 75x2 me
užsisakyti
trų, Rua Marechal Malet, 78,
gale kiemo Yra elektros for
Gera kokybė, pigiau kaip kitur, greitas įteikimas,
Ir prenumeratą apsimokėti
ęa, įvažiavimas automobiliui.
mandagus patarnavimas tiktai
pas šiuos asmenis:
Kun. J. Šeškevičius V. Želi
nos klebonijoje,
SIUNTINIAI Į LIETUVĄ IR
B. Šukevičius (spaustuvėje)
RUSIJĄ
A v. Zelina. .515
Medžiagos žieminiams ir va
J. Baužys Rua Manaias, 21,
sūriniams rūbams (yra pavyz
P.P Remenčius, Praça Car
Rua Prof. Gustavo P. de Andrade, 116, caixa pos
džiai). Vaistai, maistas, skal
los Gomes, '80 (prie Av. Li
tal 4118 - Vila Zelina, Tel. (recados): 63-1987, São Paulo.
biniai, avalynė, megstiniai, ko
berdade),
Čia yra didžiausias pasirinkimas, dideliais ir ma
jinės, pirštinės, skaros, siūlai
J. Karpavičius, Av. S João
žesniais kiekiais, įvairiausių rūšių ir spalvų guzikų ir
ir daug kitų prekių.
lietsargiams dalių.
233 (prieš centralinį paštą),
Siuntinių pristatymas garas
Juozas Matelionis, Rua latuotas.
tai, 26. Casa Verde,
Gavėjas nemoka nieko
Tėvą P. Daugintį prie S.
Pageidaujant — siunčiama
Gonęalo bažnyčios, Pr. João
oro paštu.
Mendes.
Kreiptis: Magdalena VinkšK. Meškauską. Lapa, Rua
naitienė
r rua Barão do Pi
Williams Špeers; 700, arba
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65,
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Zelina.
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P.P, Čiuvinskus, Rua IlianSão
Paulo.
Atlieka firmų atidarymus, perleidimus, komercines
za 822, V. Prudente,
ir industrialines apyskaitas, sutvarko dokumen
Vi. Pupienį, Rua Oratorio
tus, sudaro sutartis surašo prašymus ir ki
1257, Mooca,
SIUVĖJAS
tos rūšies darbus atlieka.
B. Tubelį ir Kučinską, Moi
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