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Brazilijos vyriausybė jau naujoje sostinėje
Balandžio 21 d. yra istori

nė diena Brazilijos gyvenime. 
Tai didvyrio Hradentes diena. 
Šią dieną Braziiijos federali
nis parlamentas yra nutaręs 
perkelti Brazilijos vyriausy
bės cent ą į naują sostinę, pa 
statytą maždaug krašto cen
tre, Goiaz valstijoje. BRASI
LIA.

Krašto sostinei vardas bu
vo pasiūlytas São Paulo kar
dinolo Dom Carlos Vasconcel 
los Motta Nauja sostinė pas
tatyta rekordiniu laiku — per 
penkerius metus Tiesa, ne vi
sa statyba dar baigta. Dar 
daug darbų neužbaigtų. Dar 
gatvės neasfaltuotos, trūksta 
susisiek’mo priemonių. Delsu 
sisiekimo priemonių trūkumo 
aprūpinimas naujos sostinės 
mals o produktais irgi nėra 
lengvas. Susisiekimas su nau 
ja sostine iš įvairių estadų 
sunkus ir brangus. Autobu- 
s às ir traukiniais ilgai trun
ka ir kelionė varginga Lėk
tuvais - brangu.

Bilijonų bilijonai įdėti į nau 
jos sostinės statybą sumaži
no ir suvaržė kreditus indus
trijai komercijai, agrikultūra’, 
privedė prie naujų popierinių

Per viena mėnesi beveik 10000 atbėgėsiu 
is Vokietijos sovietinės zonos

Atbėgusiųjų iš Vokietijos 
sovietijcs sovietinės zonos 
skaičius kas savaitę ir kas 
mėnesį didėja Iš tos zonos 
vasario mėnesį į Vakarų Ber 
lyną ir Vakarų Vokietiją at
bėgo 7 461 asmuo, o kovo mė 
nesį jau 9.8’4 asmenų, taigi 
bemaž io O0G. Ypač padaugėjo 
buvusių ūkininkų skaičius. 
Pastaruoju metui komunistinis 
režimas Vokietijos sovietinėje 
zonoje vykdo plataus masto 
kolchozam ją. Panašiai, kaip 
Lietuvoje 1940 metais soviet! 
nės propagandos buvo teigia 
ma, kad maža žemiai ir beže 
miai gaus daugiau žemės ir 
kad visos kalbos apie koklio 
žus esą tik «buržujų» kiršini 
mas. Taip ir Vokietijos so vie 
tinėje zonoje ilgus metus bu 
vo vedama propaganda ta 
kryptimi, kad bežemiai gavo 
ir gaus žemės, o mažažemiai 
savo ūkius palaikys. Bet pas 
taruoju metu' tos kalbos bai-

KUBOJE NERAMU

Fidel Castro neįstengia krąš 
tą privesti prie normalaus gy 
venimo Kontrarevoliucionie- 
rių veikla didėja. Daug kur 
yra užpuolami kariuomenės 
daliniai Kontrarevoliucionię- 
riai praneša, kad gegužės m. 
2 d pradės puolimą. Anot jų 
pranešimo, jie turį pakanka 
mai ginklų ir žmonių vesti 
kovai prieš Fidel Castro. O po 
zicija kas kart vis didėja. Žyr 
mūs politikai išvykę užsienin 
ve ki i prieš esamą vyriausy
bę. Vienas krikščionių demo 
kratų vadų Jose Inacio Rasco 

be padengimo pinigų išleidi
mo. Brazilijos pinigas smar
kiai krito. Vyriausybės pirma 
eitis dėmesys buvo nukreip 
tas į dykumose moderniško 
miesto statybą

Tačiau iš kitos pusės, šitas 
vyriausybės žygis yra nepa
prastai reikšmingas. Su nauja 
sostine nunešta į Brazilijos 
dykumas kultūra, mokslas, me 
nas. Nauji keliai jungiantieji 
šiaurę ir pietus, Rio Grande 
do Sul ir A.mazoną. duos nau 
ją ekonominį impulsą krašto 
gyvenime. Apdairi su inicia
tyva vyriausybė turės labai 
dėkingas darbo sąlygas pa
kelti krašto kultūrinį ir eko
nominį gerbūvį Naujos sosti 
nes perkėlimas yra didelis 
žygis Brazilijos gyvenime

Senoji sostinė, federalinis 
distriktas t^po nauju, Guana- 
baros estadu.

Prezidento rūmai - Catete 
bus paversti muzėjumi Pana
šus likimas laukia ir užsienio 
ministerijos istorinių, Jtama- 
rati, pastatų. Kam bus panau 
doti įvairių ministerijų pasta
tai, vyriausybė vėliau nus- 
P1^8- 

gėsi ir imta teigti. kad tik ko 
lektyviniai ūkiai guli .pakelti 
gamybą • kas žinoma yra me 
las. nes praktikoje pasirodė, 
kad kolektyvizacija gamybą 
net s įima žino Nepaisant to 
stengiamasi dabar visus lais
vus ūkininkus varu suvaryti 
į kolchozus ištisais rajonais, 
nebedarant jokių išimčių Nes 
varbu kad latí kinai ir gamy
ba. sumažės, bet užtai soviet! 
nė kolchozacija bus įvykdyta, 
kaip to siekia Maskva. Ryšium 
su masine kolchozacija eilė 
ūkininkų, negalėdami perneš 
ti akcijos, kuri juos iš ūki
ninkų padaro bernais nusižu 
dė. o dar didesnis skaičius 
palikę viską atbėgo į Vaka 
rus, nenorėdami komunistams 
vergauti. Vakarų Vokietijos 
vyriausybė svarsto, kaip ši 
tiems atbėgusiems ūkinin
kams sudarius galimumą Va 
karų Vokietijoje įsikurdinti 
nuosavuose ūkiuose.

pasislėpė Ekvadoro ambsaa- 
doje. Kitados Kubai daug do 
lerių priveždavo Amerikos tu 
ristai. Dabargi beveik niekas 
į Kubą nevažiuoja.

ITALIJOJE
Vyriausybės krizis dar neiš 

spręstas Daromi bandymai su 
daryti koalicinę vyriausybę 
iš centro - krikščionių demo
kratų, respublikonų ir socia
listų Socialistai už talką rei 
kalauja kaikurių radikalesnių 
reformų. Jei šitas bandymas 
nepavyktų, tuomet tektų pa
leisti parlamentas ir skelbti 
naujus rinkimus.

Lova valdoma elektros pagalba padaryta Šiaurės 
Amerikoje Jos panaudojimą rodo gailestingoji sesuo ir vie
nas tarnautojas Milwaukee miesto ligoninėje, Wisconsin. 
Lova yra sukama, pakreipiama, automatiškai, visai ligonio 
nejudinant. Ji naudinga gydymas nudeginimus, žaizdas.

— Prancūzijos prezidentas 
D; Gaubė lankėsi Kanadoje, 
kur buvo praimtas kaip oficia 
Ins svečias Iš Kanados nuvy 
ko Amerikon pasikalLėu su 
pnez Adsenhvvveriu klausi 
niais liečiančiaias viršūnių 
konferenciją.

— Nikita Kruščiovas šią sa 
vaite atšventė 66 metus am
žiaus.

DEPUTATAS JOAO BATISTA 
RAMOS - DARBO MINIS

TER! S

Balandžio m 19 d Darbo 
ministeriją perėmė naujai pas 
kirtas darbo minister s depu
tatas Dr. João Batista Ramos 

Mylimieji {Kristuje:
BROLIAI KUNIGAI, SESELĖS VIENUOLĖS, 

BROLIAI IR SESĖS PASAULIEČIAI.

Visus nuoširdžia-i sveikinu Kristaus Prisikėlimo 
šventės proga Linkiu kad šios šventės turinys visus 
nuteiktų džiaugsmui, vilčiai, drąsai ir norui tobulinti sa
vo sielą, teikti šviesos visos žmonijos gyvenimui.

Kūrie liūdite del brangaus asmens mirties susi
raminkite. Mirti- yra prisikėlimui ir gyvenimui.

Kurie liūdite del siautėjančių pasaulyje neteisy
bių ir nedorybių kurios yra skaudžiau palietę ir mūsų 
tautą, atsiminkite, kad žmonių sukurtos klaidos gali ir 
turi būti pataisytos pačių žmonių, nelaukiant stebuklų 
iš dangaus. Tai tepažadina kiekviename mūsų atsakin
gumo ir galios pajautimą Tepažadina mumyse didesnį 
entuzijazmą skleisti visuomenėje kilnesnę, krikščioniš
kesnę dvasią kuri sklisdama keltų žmoniją naujam gra 
žesniam gyvenimui Kristaus Prisikėlimo stebuklas teuž 
dega visus entuzijazmu visos žmonijos gyvenimą naujinti 
Kristaus Evangelijos dvasioje.

Velykų ryto šv mišių aukoje visus jus su meile pa 
vesiu Išganytojo maloningumui Nuoširdžiai jūsų Kristuje.

V. fàliágyA

trabalistų partijos atstovas.
Naujas Darbo ministeris y- 

ra pažįstamas São Paulo lie
tuviams. Kai dar gyveno São 
Paiilyje, buvo Radio Nacio
nal direktoriumi kalbėjo šven 
čiant Lietuvos Nepriklausomy 
bes šventę. Minėjimas buvo 
suruoštas Vila Zelinoje, gim
nazijos salėje. Darbo ministe 
riui Lietuvos ir lietuvių rei
kalai yra gerai žinomi

-- Udenisbų (UDN) partijos 
krizė dar nepasibaigė Kandi 
datas j vice prezidentus Lean 
dro Maciel yra pasiryžęs at
siimti savo kandidatūrą. Jei 
taip įvyktų, taiudenistai vie
ton jo įstatytų Milton Cam
pos Kandidatūrą.

POPIEŽIAUS ATSTOVAS 
NAUJOS SOSTINES 

ATIDĄRYME
Vienintelis oficialus svečias 

naujos Brazilijos sostinės ati
daryme yra popiežiaus atsto
vas, Lisabonos kardinolas ar
kivyskupas Cerejeira kuris 
buvo sutiktas Rio de Janeire 
su visu ceremonialu svetimų 
valstybių atstovams

— Kaip pranešama naujon 
sostinėn turėtų suvažiuoti tu 
ristų apie pusę milijono. Ži
noma, daugumą tų vadinamų \ 
turistų sudarys apylinkių gy
ventojai. iš artimesnių miestų 
ir miestelių, kurie nakvynei 
sugrįžta į namus.

Naujoje sostinėje nepapras 
tai viskas brangu. Paprasčiau 
sias sandvišis keturesdešimts 
kruzeirų Didelė problema y- 
ra vanduo, kurio nėra vieto
je, bet iš toliau turi būt atve 
žarnas.

— Nors Janio Quadros kar 
tais skelbia idėjas palenkęs 
kairiesiems, .tuo tikslu buvo 
ir Kubon pas Fidel Castro 
nuvažiavęs, tačiau kairieji 
juo nepasitiki. Netiki jo nuo 
širdumu Socialistų partija ofi 
cialiai pasisakė už Teixeira 
Lott kt - - - >Janio Quadros laimėjimas 
nėra tikras. Šiandien yra sua 
ku pasakyt*, ar Janio Quadros 
ar buvęs karo ministeris, mar 
šąląs Teixeira Lott laimės.

— Pietų Korėjoje prieš mė
nesį laiko buvo prezidento rin 
kknai, kur 4 kartą buvo perrin 
ktas SyngmanRhee Opozicija 
kaltina prezidentą, kad rinki
mai buvo nešvarūs, nelegalūs. 
Ne tik žodžiu kaltino, bet pra
dėjo demonstracijas miestų gat 
vėse, kad išrinktas preziden
tas atsistatydintų ir paskelbtų 
naujus rinkimus. Betpreziden 
tas neatsistatydino Demons
trantus išsklaidė policija. Per 
susirėmimus žuvo apie 100 as
menų ir apie 300 sužeistų.
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KAIP ŽIŪRĖTI 
LANKYTIS

80 VIETŲ

(E) Ryšium su Maskvos pla 
nuojamu triukšmingu Lietuvos 
pavergimo sukakties minėji
mu, sovietų agentūros laisva 
jame pasauly pradėjo inten- 
syvę propagandą už Lietuvos 
lankymą šiais metais. Kviečia 
mi visi lietuviai, senieji ir 
naujieji, iš viso pasaulio at
vykti š.m. liepos mėn. į Vil
nių, kur numatomos svarbiau 
sios minėjimo manifestacijos 
(dainų diena ir kt.). Keliaujan 
tiems siūlomos palankios są
lygos ir grįžimo garantija. 
Svečiai, tačiau, kviečiami tik 
tai į Vilnių, ir tiktai liepos 
mėnesį. Iš to aiškėja kvietėjų 
tikslas — panaudoti svečius 
iš užsienio, jei tokių būtų, so 
vietų propagandos reikalams. 
Svečių atsilankyiSas būtų iš
garsintas, kaip pritarimas oku 
paėijai ir primestajam komu
nistų režimui

Jau dabar Maskva plačiai 
skelbia, kaip «laiminga» jau
čiasi lietuvių tauta, būdama 
sovietų pavergta ir kokią ne 
paprastą pažangą ji yra pada 
riusi komunistams vadovau
jant. Užsienio lietuvių pasiro 
dymas Vilniuje bus, be abejo,

— PET Seimo vadovybė 
įteikė kancleriui dr. Ade 
naueriui laišką, kai jis lankė 
si JAV se Laiške Fed Vokie 
tijos kancleris ir Bonnos vy 
riausybė supažindinami su Eu 
ropos pavergtųjų tautų rūpi
mais reikalais ir prašomi juos 
paremti.

— Už naują PET Seimo kon 
cepciją pis’ ’ ' ’ M kurie 
egziiinių organizacijų darbuo 
tojai pereitoje PET Vokietijos 
delegacijos sesijoje. Naujos 
koncepcijos metmenis žadėjo 
patiekti dr. P. Karvelis.

— «Imperializmas ir sveti
mųjų viešpatavimas Rytų ir 
Vidurio Europoje» — tokia 
bendra tema Koelne įvyko 
«pst-Kolleg» darbo ratelio se 
sija. Apie bendrą padėtį infor 
mavo Fed Vokietijos Užsie
nio reikalų ministerijos Rytų 
skyriaus direktorius Georg F. 
Duckwitz. Prof dr. Schieder 
kalbėjo tema «Imperializmas 
Rytuose ir Vakaruose», prof 
dr. Scheuner apie «svetimųjų 
viešpatavimą Rytuose ir Va

I KVIETIMUS 
LIETUVOJE
PINKLĖS

panaudotas tai propagandai 
sustiprinti ir laisvajam pašau 
liui bandyti įtikinti, kad iš ti 
krųjų visi lietaviai slį ta pa
dėtimi sutinka ir nepriešta
rauja Kremliaus režimui

Šioms pinklėms neturime 
pasiduoti ir nieku būdu nepa 
tarnauti okupanto propagan
dai ir jo tikslams. Kremliaus 
tikslas yra aiškus — laikyti 
mūsų žmones pavergtus, nu
teisintus ir išnaudojamus. Kas 
todėl šiemet vyktų į paverg
tąją Lietuvą, kad ir savųjų 
lankyti, tikrai paremtų savo 
tautos priešo siekimus ir nie 
ku būdu nesuteiktų saviesiems 
nei džiaugsmo, nei laisvės vii 
čių. kuriomis jie tebegyvena. 
Savo neapgalvotais žygiai® 
neturime apkartyti jų gyveni 
mo nedalios dienose. Laisvės 
valanda jiems išmuš, jei vie
ningai jos sieksime. Tada, lais 
voje ir nepriklausomoje Lie
tuvoje, galėsime laisvai sa
vuosius atlankyti ir pasilikti 
su jais kraštui atstatyti.

VLIKo Prezidiumas
New York, N Y.
I960 m kovo 20 d.

karuose», prof. dr. Meissner 
tema «Santykiai tarp partijos 
ir valstybės Rytų bloko kraš 
tuose».

Nst 89 m •’tų klaipėdietė neno
rėjo palikti tėvynėje

Su kitais atvykstančiais pa 
gal Bonnos-Maskvos repatria 
cijõs susitarimą neseniai iš 
Klaipėdos krašto atvyko į Va 
karų Berlyną Urtė Lokienė, 
89 metų amžiaus ir sustojo 
čia pas savo sūnų, Gosnerio 
vardo misijų direktorių dr. 
H. Lokį. Kartu su ja iš Klai 
pėdos atvyko ir teisininkas 
P. Lokys su šeima. Urtė Lo
kienė yra našlė buvusio misi 
jonieriaus kun Kristupo Lo
kio, kuris savo misijomis bu 
vo pagarsėjęs ir Indijoje ir 
Maž. Lietuvoje.

Petras Pilka
g4uJ?4u, 3)ebe£y,3

Jei kas šiandien prakalbėtų:
Rytoj grįžtam į namus — —
Sausos šakos pražydėtų
Šitą rudenį prieš mus.

O naktis, iš paukščių kelio 
Prisirinkusi perlų, 
Išbarsiytų mūsų kelią 
Ligi Baltijos krantų.

Ir prie kapo kunigaikščių, 
Ties sraunios Neries krantų 
Verktų akmenys ant aikščių 
Su mumis kartu.

Jei kas šiandien pasakytų:
, Rytoj grįžtam į -namus------

Auksu debesys čia lytų, 
O ne rudenio lietus.

Pzeziderdas Eisenhoweiis Pzasomas Viršauta Koherenci
joje įskelti ir Rytu Europos Tsužu Klausima

(E) Pavergtųjų tautų nuo
latinių žygiai atkreipti didžių 
jų vaistytai} dėmesį i nesut
varkytus bylų Europos klau 
simus lieka ne be vaisių

JAV Atstovų rūmų įtakingas 
atstovas Zablockis su kuriuo 
ryšius palaiko ir Pabaltijo tau 
tų atstovai kariu su kitais 
kougresmanais įnešė pasiūiy 
mą prašyti prezidentą Eise
nhower}, kad būsimoje viršų 
nių konferencijoje (kuri geg. 
16 d. prasidės Paryžiuje'' bū
tų svarstomi ir Rytų Europos 
klausimai Rezoliucija origi
nale vadinama: «Concurrent 
Resolution Relating to Restau 
ration of Freedom to Captive 
Nations». Rezoliucijai, kaip 
yra neoficialiai žinoma, prita 
ria ir JiV užsienio reikalų 
ministerija.

Panaši rezoliucija buvo nu 
matyta ir Senate. Kilo šiek 
tiek neaiškumų dėl rezoliuci 
jų galutinio teksto Kai kurie 
JAV politikai buvo nuomonės, 
kad į rezoliuciją be devynių 
pavergtųjų tautų (Pabaltijo ir 
satelitinių kraštų'i reikią Įra
šyčiau dar ir tokias Sovietų

Sąjungos tautas ir kraštus, 
kaip Ukrainą, Gruziją, I u«rkes 
taną Idol - Uralą, Kazakiją, 
Šiaurės Vietnamą ir kt. Ta
čiau tai komplikuoti} patį 
klausimą, tuo labiau, kad pvz , 
Pabaltijo kraštai jau vien tei 
siniu požiūriu negali būti ly
giomis statomi su Idel Uralo 

kad
vardas yrakurių padėtis

ar panašiomis Sovietų Sąjun 
gos tautomis

Aš išmokau, 
Jonas

mano

visai kita. Žinant >ą padėties 
skirtumą, rezoliucijos praplė
timas į anas Azijos ir kitas 
tautas tikrovėje susiaurintų 
rezoliucijos veiksmingumą. 
Kaip iš kai kurių duomenų 
spėjama, tokiam rezoliucijos 
praplėtimui yra priešingas ir 
Valstybės departamentas.

Jei viršiūnių konferencija 
imtų svarstyti buvusiojo karo 
padarinių likvidaciją, tai kaip 
tik turėtų tartis Pabaltijo ir 
kitų šešių pavergtųjų tautų 
likimo klausimais, nes jie tie 
stoginiai susieti su Antrojo 
didž. karo padariniais. Pabal
tijo valstybių įjungimo į So
vietų Sąjungą nepripažinimo 
faktas Vakarų valstybėms 
kaip tik ir nuodą pagrindą 
reikalauti, kad Lietuvos, Lat
vijos ir Estijos valstybių ne
priklausomybė būtų atstatyta. 
Kongresmanų pasiūlyta rezo 
Uncija kaip tik ir eina šia 
linkme

Iš JAV Kongreso užkulisių 
girdima, esą daromi žygiai, 
kad pirmoje eilėje būtų įtei
sinta pirmoji (mums palaukes 
nė) rezoliucija. Jei ji praeitų 
ir visuotinai būtų priimta, tai 
būtų reikšmingas laimėjimas 
Pabaltijo ir kUų pavergtųjų 
tautų laisvės bylai.
«rwtuirwvvnirJootóJaBWi» ooraoM

BENT TIEK IŠMOKO

Vienoj didelėj šeimoj maža 
sis berniukas niekad nebuvo 
šaukiamas vardu,betmažiuku.

Kai jis pirmą dieną grįžo 
iš mokyklos paklaustas ką te 
nai išmoko — išdidžiai atsakė:

Krikščionybės likimas komunizmo režime
(tąsa)

III. KOVOS SU RELIGIJA 
PRIEMONĖS

Matėme, kokia yra komu
nizmo teorija ir juridinė san 
tvarka konfesijų atžvilgiu. 
Dabar pažvelgsime į prakti
ką, į priemones ir metodus, 
kuriais siekiama pagrindinio 
tikslo — sunaikinti religinius 
«prietarus».

1. Konstitucijos garantuota 
antireliginė propaganda

Komunistai propagandoje 
yra tikri specialistai. Jei pro 
pabauda panaudojama visose 
srityse, įvairiais tikslais be 
statant komunistinę valstybę, 
tai nė vienoje srityje ji nėra 
tokia rafinuota ir intensyvi, 
kaip kovoje su religija Rei
kia pabrėžti, kad ši kova yra 
labai nelygi: puolami tikintie 
ji ir Bažnyčios atstovai netu

ri galimybės ne tik varyti sa 
vąją propagandą, bet net ir 
gintis, atremti šmeižtus. įro
dyti melą nes jiems lūpos y- 
ra užčiauptos ir garantuota 
tik religinių apeigų laisvė. 
Propagandinės priemonės yra 
šios:

a) Kovojančių bedievių są
junga. — Ji atsirado iš 1922 
m. įsteigto laikraščio «Baž- 
božnik» draugų sąjungos ir 
oficialiai įsteigtai 926 m , grei 
tai augo narių skaičiumi: 1926 
m. turėjo 2421 skyrių su 87.033 
nariais, o 1931 jau buvo 60. 
000 skyrių su 5 000 000 narių. 
Ši sąjunga buvo uždaryta 1941 
m. Bet 1958 m. gale Sovietų 
Sąjungoje įsteigta nauja ateis 
tų organizacija «Maskvos jau 
nų ateistų klubas». Viename 
klubo susirinkime priimtas 
statutas ir darbo programa. 
Pagal statutą klubo nariai tu 
ri uždavinį tiek savo ateisti
nę pasaulėžiūrą išvystyti, tiek 
jaunuolius auklėti kad jie bū 

tų pajėgūs ir sugebą imtis 
«ateistinio auklėjimo sunkiai 
dirbančiųjų tarpe». Klubas tu 
n organizuoti paskaitas ir dis 
kusijas aktualiais ateizmo ir 
istorijos klausimais. Be to. 
klubo nariai turi tiesioginiai 
ir praktiškai vesti antireligi 
nę propagandą individualiai 
tarp tikinčiųjų, ypačiai jauni 
mo tarpe.

Naujasis klubas «Kovojan
čių bedieviu sąjungą» laiko 
savo pirmatake. Šio klubo 
steigėjas ir veteranas Logi
nov yra laikomas «bedievių 
patriarchu». Jis klubo steigia 
mame susirinkime sėdėjo pre 
zidiume ir skaitė paskaitą a- 
pie «Kov. bedievių sąjungą». 
Ši nauja bedievių organizaei 
ja neapsiribos vien Maskva: 
panašūs klubai bus įsteigti ir 
kituose miestuose Iš jų susi 
kurs nauja ateistų sąjunga vi 
sai Sovietų Sąjungai. Taip ly 
giai prieš 20 metų įsikūrė ir 
«Kov. bedievių sąjunga» —ji 
irgi prasidėjo iš Maskvos.

b) Antireliginė spauda. — 
1931 m Sovietų Sąjungoje jau 
buvo septyni specialūs kovai 

su religija laikraščiai, leidžia 
mi ne tik rusų bet ir ukrai 
niečių, lenkų, žydų, totorių, 
vokiečių, uzbekų, armėnų, bu 
riatų baškyrų gruzinų ir mon 
golų kalbomis Tarp 1928-40 
metų išleista 1832 antireligi
nės knygos su 140 200 C00eg- 
zemp'iorių. Vien tik 1941 m. 
buvo užplanuota išleisti 3.500. 
000 egz įvairių knygų. Kai 
1941 m ‘‘Kovojančių bedievių 
sąjunga” buvo likviduota, jos 
organas “Bezbožnik”, tais me 
tais torėjęs 3 505.0 0 prenu
meratorių. dėl ‘popierio sto
kos’ 1942 IX sustojo ėjęs, bet 
kita antireliginė spauda liko, 
»ors po 1954 m. ji jau nebu
vo tokia grubi, o daugiau už 
siimanti ■<mokslišku» religijos 
aiškinimu Vien 1956 m tokių 
«moksliškų» ateistinių leidinių 
išleista 31 kai dialektiniam 
materializmui aiškinti tik 18.

Šių 1959 m gale pasirodė 
Maskvoje specialus antireligi 
nei propagandai laikraštis 
«Mokslas ir Religija», kuris 
turi atstoti senąjį «Rezbožni- 
ką” Jis pristatomas skaityto 
jams kaip naujás ginklas a

teistinei mokslinei propagan
dai ir materialistiniam darbi
ninkų auklėjimui. Kosminiai 
tyrinėjimai ir erdvės užvaldy 
mas, atrodo, bus svarbiausias 
ginklas prieš religiją tame 
moksliškame masių švietime. 
Laikraštyje cituojami Kruš- 
čiovo žodžiai: «Viešas moky
mas. mokslo žinių skleidimas 
gamtos dėsnių tyrinėjimas ne 
randa vietos tikėjimui į Die
vą». O akademikas Ambarzu 
mian ir matematikas Kukar- 
kin straipsnyje «Žmogus gam 
tos valdovas» svarsto pasau
lio sukūrimo klausimą ir sa
ko: «Nuo to laiko, kai Koper 
n-ikas metė pirštinę Katalikų 
Bažnyčiai, aiškindamas gam 
tos reiškinius, astronomija pra 
dėjo laimėti vieną sritį po ki 
tos. išvydama dievą iš visų 
medžiaginio pa»saulio kampų; 
religinė hipotezė apie pasau
lio sukūrimą gavo nepataiso 
mą smūgį».

(B. D.)
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Bertha
BARONIENE /

1959 m. gruodžiu 10 d. Oslo 
mieste, Norvegijoje, stebint 
žymių asmenų būriui. Britų 
parlamento narys Philip Noel
— Baker buvo apdovanotas 
aukščiausiu pasaulio žymeniu: 
jis gavo Nobelio taikos pre
miją už pastangas pagreitinti 
tarptautinį nusiginklavimą. Tą 
pat dieną Stockholmo mies
te, Švedijoj, Nobelio premi
jos įteiktos už fizikos, chemi 
jos, medicinos ir literatūros 
darbus. Nuo 1901 metų dau- 
giau kaip 2.500.000 svarų pre 
mijoms buvo išdalyta 304 vy 
rams ir 11 moterų, pasižymė 
jusiu išskirtinais darbais žmo 
nij'os gerui.

Pro taikos premiją ryškėja 
niauri asmenybė Alfred No
bel, kuriam sprogmenys šyp 
telėjo laimę O už A. Nobe
lio slypi istorija nenuilsta
mos, bemaž pamirštos moters
— baronienės Bertha von Sut 
ter, kuri per 20 metų dirbo 
ir įkalbinėjo atkaklųjį titaną, 
kad ir jis prisidėtų į žygį 
prieš karą.

Vargšė jauna grafaitė Ber
tha ieškojo sekretorės darbo 
įstaigoje, kai ji pirmą kartą 
sutriko A. Nobelį.

Ji buvo Austrijos feldmar
šalo Kinsky duktė Jos tėvas 
mirė jai dar negimus, ir jo 
šeima a sidūrė žiauraus gy
venimo laiptuose. Bertha užau 
go 19 amž viduryje varginga 
me Vienos aristokratijos sap
nų pasaulyje Ji galvojo, kad 
socialinės didybės galės pa
siekti, jei mokės kalbų, ar 
net sugebės parašyti roman 
tišką vaidinimėlį.

Bertha mokėsi dainuoti Fa 
ryžiuje. bet kai šeimos ište 
kilai pasibaigė, tai 1873 me
tais ji atvyko į barono von 
Sutter namus ir buvo keturių 
jo dukterų auklėtoja. Čia ji 
susitiko jauną malonų baro
no sūnų Arthurą.

— Kai jis įžengdavo į kam 
barį, — Bertha vėliau rašė,
— buvo jaučiamas jaukumas 
ir šiluma.

Sužydo romansas, nors Ar 
thuro motina ir priešinosi. 
Bertha buvo ir neturtinga ir 
septyneriais metais vyresnė 
už baronien s 26 metų am 
žiaus sūnų. Ji jautė, kad Ar- 
thuro motina nemėgsta jos, ir 
Bertha nusprendė pasitrauk
ti. Prieš išvykstant jai baro
nienė parodė laikraštyje skel 
bimą:

Turtingas senesnio amžiaus 
ponas nori rasti, suaugusią ir 
mokančią kalbų lady sekre
torės darbui ir. namų apyvo
kai

Bertha parašė laišką Ir iš 
Allredo Nobelio gavobičiuliš 
ką atsakymą Pagal au sutar
ta susitikti Paryžiuje. Išvyks
tančiai Berthai baronienė pa
pasakojo kad Alfredas N< he
lis išrado dinamitą.

Kai Bertha plakančia širdi 
mi atvyko į Gare du Nord, 
ją sutiko ne koks nors senes 
nio amžiaus ponas, bet niū- 
rus. juoda barzda, išauklėtas, 
gražių mostų vyras. Suaugu
si lady, kurią Nobelis nore 
jo rasti, buvo maloni, gra
žiai nuaugusi, švelniai susi
formavusių veido bruožų, 
aukšta, maldaujančių juodų 
akių, maždaug 33 metų am
žiaus moteris.

Turtingas ir plačiai žino
mas Alfredas Nobelis gyveno 
viename prabangiausiai apsta 
tytame Paryžiaus name. A. 
Nobelis, užkietėjęs viengun 
gis, m1 go patogumus. Laikė 
net i gerą virėją, nors jis 
galėjo valgyti tik paprasčiau
šią valgį nes jo virškinimo

Harland Manchester 
t

Von Sutter
KOVOJA UŽ TAIKĄ

organai buvo sugadinti įkvėp 
tų nitroglicerino dujų. Jis lai 
kė grynakraujus arklius, tu
rėjo puikią karietą ir vieni
šas važiuodavo į parką. Daž 
nai lankydavo literatų Balio
nus: domėjosi poezija, drama 
ir filosofija.

Nobelis, nors formaliai, bet 
gražiai sutiko savo sekreto
rę: apgyvendino ją viešbuty
je, kur buvo rezervuoti tam 
reikalui kambariai, nusivedė 
ją ir priešpiečių pavalgyti. 
Užkandžiaujant Nobelis visą 
laiką kalbėjo apie politiką, 
meną, geresnę žmonių atei 
tį, o Bertha buvo atidi jo klau 
sytoja Kitą rytą naujoji se
kretorė jau dirbo vienoje No 
belio įmonės įstaigoje.

Sekretorės darbas amunici 
jos pramonėje Berthai pada
rė didelį įspūdį Nobelis arti 
mai bendravo su pasaulio po 
litikais ir stengėsi kiek gali 
ma daugiau parduoti sprog
menų besiginčijančioms ša
lims. Tačiau širdyje Nobelis 
buvo 19 amžiaus samarietis 
ir tvirtai tikėjo į žmonijos u e 
rėjimo pažangą. Jis dosniai 
siuntė aukas labdarybei, bet 
ciniškai kalbėjo apie jas. Jis 
sakė Berthai kad vienintelė 
pasaulio žmonėms išsigelbėji 
mo viltis, jei ateinančios kar 
tos gims su geresniu protu.

Nežiūrint tai. kad Eertha 
mėgo savo darbą ji negalėjo 
užmiršti Arthuro von Sutter. 
Jis rašė laiškus kiekvieną die 
ną Jo sesuo Berthai rašė, 
kad Arthuras sėdi vienišas ir 
kalba tik retkarčiais Tada 
vieną dieną, kai A. Nobelis bu 
vo išvykęs j Stockholmą nau 
jo dinamito fabriko reikalu. 
Bertha gavo Arthuro laišką:

— Aš negaliu gyventi be 
tavęs

Nieko nejaukusi Bertha pa 
rašė savo darbdaviui laišką, 
padėkojo, atsiprašė. įkeitė sa 
vo vienintelę turėtąją brange 
nybę ir nusipirko traukinio 
bilietą į Vieną

Po kelių savaičių vienoje 
mažos parapijos bažnyčioje 
juodu vedė ir nejučiomis iš- 
vyko į Mingreliją nedidukę 
Kaukazo kunigaikštiją kuri 
prieš 9 metus buvo Ru-ij'S 
užimta Miogrelijoj m daus 
mėnuo tęsėsi 9 metus nors 
gyvenimas ten buvo skurdas, 
vargingas Arthuras buvo bu
halteriu viename sienų apmu 
šalų fabrike, o Bertha davė 
dainavimo ir piano pamokas 
vietos didikų dukterims.

1877 metais Rusija paskel
bė Turkijai karą ir Kaukazas 
tapo kariuomenės stovykla. 
Bertha stebėjo išeinančiuo
sius į karą jaunus vyrus ir 
vėliau grįžtančius, bet jau Ii 
goninės traukiniais. Ji rami
no žuvusiųjų ir sužeistųjų mo 
tinas, raišiojo žaizdas ir dir 
bo karių valgykloje. Vaikys
tėje Bertha vaizdavosi karą, 
kaip paslaptingą, tolimą nuo
tykių ieškojimą, iš kurio 
daliuoti didvyriais grįždavo į 
Vieną valso šokti. Dabar ji 
savo akimis pamatė karo 
skurdą ir purvą. Eertha lai ai 
pyko ant valstybės vyrų ir g e 
netolų, kurie jaunus vyrus 
siuntė mirti, bet buvo bejėgė 
ką nors padaryti.

Pastabusis Arthuras turėjo 
progos apie šį karą parašyti 
eilę straipsnių į Vienos lai
kraščius. O kai karas pasibai 
gė, jis rašė apie Kaukazą,

MŪSŲ LIETUVA

Mokslininkai tvirtina, kad erdvės rakieta, jei skristų per valandą 40 tūkstančių kilo
metrų, mėnulį pasiektų per 10 valandų; Marsą per 58 dienas, Venus - per 43 dienas.

Pusšimtį metų atgal, anglių dūmai iš fabrikų kaminų išsisklaidydavo erdvėje be 
jokios n ūdos Dabargi su amerikonų išrastu procesu, dūmai yra perdirbami į «subproduk
tus: dirbt'ną gumą, dažus, aniliną, kvepalus ir į daugelį kitų dalykų.

Paprastas laikrodis yra kartu ir kompasas. Laikrodžio valandų rodyklį nukreipus 
saulėn, tarp jo, rodykiio ir 12, viduryje yra šiaurė.

Balys Rukša

Issizadêiimo Giesmė v
Ten dienos piemenio, vaikystės vėjas, 
Balti beržai ten švietė pakelėj.
Ir paukštės jų viršūnėse ilsėjos — 
Saulėlydžio šaltieji spinduliai

Ten aš klajodavau laukų arimais 
ir prie malūno, vasaros naktim. 
Klausydamas tylaus vandens ūžimo 
Mokėjau vaiko širdį nuramint.

O piemenio daina, medaus tyrumo, 
Skambėjusi sapnį} karaliaus rūmuos, 
Lumzdelių tonais džiuginus laukus,

Ir tu. pavasario klajonių vėjau,
Argi todėl manęs išsižadėjai, 
Kad aš perdaug išaugęs ir nykus? -

apie žmones. Bertha nenusi
leido. Ji galvojo, kad ne vie 
ni vyri gali rašyti. Tat para
šė kelis lengvus straipsnius, 
pasirašė juos B. Oulot ir nu
siuntė Vienos spaudai. Tuoj 
gavo padrąsinantį laišką ir 
10 florinų čekį Begyvendami 
Kaukaze, juodu parašė 6 no 
veles ir keliolika straipsnių. 
O kai 1885 metais jau pagar 
sėję, sugrįžo į Vieną. Arthu 
ro tėvai visa atleido juodviem 
ir pasiūlė net piiyje apsigy
venti.

Nobelis ir Bertha susiraši
nėjo. Jis buvo labai patenkin 
tas Berthos literatūriniu pasi 
sek mu. Jau pusėtinai praži 
lęs ir gal dar daugiau puo
lęs j nusiminimą, Nobelis, vis 
tik dar puikus šeimininkas, 
maloniai priėmė Berthą Ra

me ryžiuje: parodė savo priva-
čią aboratoriją. papasakojo 
apie naujai daromuosius ban 
d.ymi s. nusivedė į savo mė 
giamuosius literatų Balio
nus.

Dalyvaudama visuomenės 
pobūviuose, Bertha girdėjo pa 
sikalbėjimus apie Bismarką 
ir galimą antrą karą. Ji bai 
šiai pergyveno: prieš akis mir 
tys ir suna'kinimas. Ji suži
nojo. kad yra taikos sąjūdžiai 
ir tuč tuojau įsijungė į juos: 

International Peace ir Arbi
tration Association Londone.

Nobelis pagyrė Berthos idea 
liziną, nusišypsojo iš jos to
kio staigumo ir pasakė žinąs 
geresnį būdą baigti karams:

— Aš norėčiau pagaminti 
medžiagą ar ginklą tokio ga 
tingumo, kad visa naikintų, 
o tada karai būtų negalimi.

Vienok Nobelis buvo uolus 
jos idėjų — taikos sąjūdžių 
rėmėjas ne tik žodžiais, bet 
k pinigais. Tačiau jis primi
nė, kad taikos sąjūdžiui, dau 
giau negu pinigai, reikalinga 
parengti gera programa Ir 
Bertha nusprendė, kad šalia 
sąjūdžio darbų reikia parašy 
ti knygą, karį sukrėstų pašau 
lį. Ji suskato ieškoti duome
nų apie karą: tik ne salionų
ar palocių karą, bet tikrą 
žiaurią realybę Ji kalbėjo su 
karo gydytojais ir skaitė jų 
pranešimus Ji kalbėjo sušta 
bo karininkais, kurie pasako 
jo jai kaip karas triuškino 
vyrus, kaip jie mirdavo, kaip 
jie jautėsi mirdami, kaip jie 
atrodė ir kaip kvepėjo, kai 
lavonai tris dienas pabūdavo 
atvirame ere

Visa to išvada buvo stipri 
novelė: «Šalin ginklus». Šioje 
knygoje Bertha išliejo visą
savo skausmą. Pasirodė, kad

; £60 m. balandžio 23 d.

knyga buvo labai reikalinga 
ir pasidarė didžiai populiari. 
Tučtuojau buvo išversta į 12 
kalbų, jų tarpe ir į rusų kal
bą. Baronienė Bertha von Sut 
ter tapo plačiai žinoma. Di
džiausią komplimentą ji gavo 
iš Nobelio Jis išgyrė jes di 
džiąsias idėjas ir pranašavo, 
kad šitoks ginklas «šaus» to
liau, kaip naujausios patran 
kos ir visi kiti pragaro įran 
kiai.

Bertha matė, kad Nobelis 
susižavėjo taikos idėjomis, ir 
ta proga pakvietė jį dalyvau 
ti taikos kongrese Berne. Jis 
atvyko svetimu vardu, nors 
atsisakė dalyvauti kongreso 
posėdžiuose. Tačiau prašė 
Berthą, k?ad jį nuolatos infor 
muotų apie kongreso eigą, ir 
čia pat pažadėjo kažką dide 
lio šiam sąjūdžiui.

Nobelis sušvelnėjo, kai jo 
sveikata pašlijo.

— Aš spaudžiu abi tavo ran 
kas, rankas malonios bran
gios sesers, — rašė jis Ber
thai.

Vėlai 1896 metais vėl Nobe 
lis rašė:

— Aš esu sužavėtas, kad 
taikos sąjūdis atsistojo ant 
kojų.

Po trijų savaičių Nobelis 
mirė, o per N. Metus paskelb 
tas jo testamentas: įsteigtos 
premijos.

1901 metais buvo pripažin
ta pirmoji taikos premija. Ją 
gavo Henri Dunant ir Frede
ric Passy. Ta proga jie rašė 
baronienei:

— Šis atžymėjimas, malo
nioji ponia, yra jūsų darbas. 
Jūs pasiūlėt Herrn Nobeliui 
tokią mintį, ir jums tarpinin
kaujant jis paskyrė premiją 
taikos reikalui.

Būtų neprotinga net daryti 
prielaidą, kad išradėjas — mi 
lijonierius būtų tvarkęs savo 
laimę vienas, būtų padaręs 
sprendimą be baronienės pa 
tarimo. Nobelis atidžiai visą 
sumanymą apsvarstė, išdisku 
tavo su reikiamais žmonėmis 
ir dalį viso palikimo paskyrė 
taikos reikalui.

Taigi atrodo visai realu, 
kad moteris, kuri 1905 me
tais gruodžio 10 d. Oslo mies 
te išėjo į priekį priimti Nobe 
lio taikos premiją, buvo baro 
nienė Bertha von Sutter.

Verte J. Girdys
«EUROPOS LIETUVIS»
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A. Llcrenie S. J

Argi aš pasakosiu savo 
nuodėmes kitam?
(tąsa)

Bet atėjo ir tam didžturčiui 
laikas, kada jis, ligos kanki
namas turėjo atsitraukti nuo 
savo biznio. Tada, kai nemi 
go naktys jį kankino, kai są 
žinės išmėtinėjimai nedavė 
jam ramybės dieną ir naktį, 
pradėjo mąstyti, kaip maža 

- laimės ir džiaugsmo jis yra 
turėjęs savo gyvenime. Argi 
jis su savo milijonais, ku 
riuos taip gobščiai rinko, ne
galėtų nusipirkti sau bent są 
žinės ramybę?

Rockefeller pasidarė pasa
kiškai duosnus. Davė pinigu 
vienos bažnyčios atstatymui. 
Tada iš visų Suvienytų Vals 
tybių sakyklų skambėjo vie 
nas balsas: «Tai krauju ir aša 
tomis permirkę pinigai». Bet 
tas jo neatbaidė. Duosniai jis 
dalino savo turtus toliau — 
toks didelis buvo jo laimės 
troškimas. Sužinojęs kad vie
na kukli gimnazija prie M i 
ehigano ežero krantų turės 
užsidaryti dėl pinigų stokos, 
skubėjo jai į pagalbą su sa
vo milijonais ir pastatė gar
sųjį šių dienų Čikagos univer 
site tą.

Ėjo i pagalbą juodukams, 
įsteigė žinomą visame pašau 
lyje Rockefeller fundaciją ko 
vai su ligomis ir ignorancija. 
Kiek išleido Rockefeller no
rėdamas atgauti savo sąžinės 
ramybę? Jo biografai sako 
nuo 530 iki 7a0 milijonų dole 
rių. Bet ar jis rado vai p ieš
komą taiką ir ramybę?

Kristus duoda mums taip vi 
sų išsiilgtąją taiką beveik vėl 
tui, jeigu neskaičiuosime to 

' mažo vargo surišto su išpa
žintimi.

Skaičiau viename laikrašty 
je, kad Kinijos komunistai į- 
pareigoja savo studentus, pro 
fesorius ir valdininkus kas sa 
vaitę viešai išpažinti savo 
«nusikaltimus» ir tą pačia pro 
ga savo draugų. Galima su
prasti. kad normalus žmogus 
gali panašiai elgtis bijodamas 
gręsiančios bausmės jeigu ki 
tas jį ankščiau išduotų, negu 
kad jis pats pasakys savo ar 
kito «nuodėmes».

Koks tai skirtumas nuo Kris 
taus išpažinties nešančios ra 
mybę ir paguodą žmogaus iš
kankintai sielai

Žiūrėkime gyvenime drą
siai realybei į akis Jau ryto 
aušra švito už lango, kai bai 
giau pasikalbėjimą su savo 
draugu masonu Yra žmonių, 
kurie gakvoja: argi aš pasa
kosiu savo nuodėmes kitam? 
Ir prieš kiekvieną logiką, 
prieš visus argumentus nuta
ria neiti išpažinties Tu irgi 
buvai tokioje žmonių grupė 
je — sakau jam — ir gal dar 
tebesi Jei taip būtų, tu nesi 
teisus žmogus. Kad tai supras 
■um duosiu tau keletą pavyz 
d žiu.

Nėra teisus žmogus, kuris 

žinodamas kad tik operacija 
gali ji pagydyti jos neprisi
ima bijodamas operacijos 
skausmo

Nėra teisus žmogus, kuris 
turėdamas išlaikyti savo šei 
mą pasirūpinti savo vaikų a- 
t-eitimi neinu dir ti. nestingi.

Nėra, teisus kareiv -. kuris 
pabėga iš h (.t os lau o bijo
damas kad kulka jo nesužeis 
tų.

Kaip matai, tai yra bailių 
elgesys Ir tu galėdamas ey 
venti taikoje ir ramybėje to 
nedarai, nes bijai atsiklaupti 
prie klausyklos .liangeliu n iš 
pažinti savo klaidas. '! u nesi 
teisus!

Būkime tiesūs. Žiūrėkime 
drąsiai realybei į akis, r yž
kis. Niekuomet to nesigailė
si Apie išpažintį reikia Kal
bėti tiktai po to kai ją atlie
ki gerai. Mačiau daug suau
gusių žmonių, kurie išėjo iš 
rekolekcijų didžiu džiaugsmu 
nešini vien tik todėl, kad ge
rai atliko* išpažintį Susitikęs 
tokį pasiklausk Jis tau pas - 
kys, kad tai yra stipriausias 
pergyvenimas panaikinąs vi
sus įrodinėjimus, priekaištus, 
sofizmus. Jie vienu savo žo
džiu mus nuginkluoja.

Išpažinta neša taiką ir ra
mybę žmogaus sielai. Tai 
Kristaus Velykų dovana.

Vėliau sužinojau kad ma
no draug .s atliko išpažintį 
ir man nuoširdžiai padėkojo.

PRAKTIŠKOS NORMOS 
GEROS IŠPAŽINTIES

1. Kad išpažintis būtų gera 
reikalinga:

a) sąžinės sąskaita
b) gailestis už nuodėmes
c) pasiryžimas daugiau ne 

b e nusidėti
d) nuodėmių išpažinimas
e) kunigo užduotos atgai

los atlikimas
2. Sąžinės sąskaitą reikia 

atlikti rimtai, sąžiningai bet 
be jokios skrūpulingos bai
mės nei savęs didelio kansi 
nimo.

3. Išpažintis būna gerai at 
likta nors žmogus ir neturi 
geros atminties, nei didelio 
sugebėjimo

4 Jeigu po rimtai atliktos 
sąžinės sąskaitos užmirštama 
pasakyti kokią nors nuodė
mes jos yra lygiai atleidžia
mos su pasakytomis — gali
ma eiti ramiai šv. Komunijos. 
Atsiminus jas vėliau reikia 
pasakyti per sekančią išpa
žintį

5. Per išpažintį turime iš 
pažinti tik sunkias nuodėmes. 
Lengvas galime sakyti, gali
me ir ne.

ri. Peikia sakyti, bent apy
tikriai, didžiųjų nuodėmių 
skaičių

7. Kas nėra aišku ar buvo 
nuodėmė ar ne, nėra reikalo 
sakyti, patariama sakyti kai 
po neaiškumą Neaiškumas ga

Bostono universiteto, Amerikoje studentas John Tho 
mas. šių metų pradžioje pastatė tris naujus rekordus į aukštį 
šokimo. Anksčiau Sporto sluoksniuose jo vardas buvo neži
nomas. Pasiekti laimėjimai yra pasauliniai atletas teturi vos 
17 metų amžiams

^I**!*^*^*!4****!**!******4**4****!**!**!**!4*!*^**!^^

KLAJŪNO MOTINA ■
KLEMENSAS J C RA

Braziliji s I ietuvis Poetas

Tu atsimeni, broli, švelniąsiąs rankas. 
Glamonėjusias meiliu jaunatvės varguos. 
Gal išbluko krūtinėj brangus vardas tas - 
Vardas motinos mielas minčių sūkuriuos!

Kai klajoji, broluži, gyvenimo lankoj - 
Žiedų kvapsnis vilingai pavergia tave 
O senelė vis ilgis kaime lūšnoj menkoj 
Ir jau baigia kelionę pilkos žemės take. .

Švelnią kaktą raukšlė ja vargai išgyventi, , 
Rudeninė migla nušarmojo kasas.
Nedalia liūdesiai baigia žemėn palenkti - 
Skruostuos žėri dažnai - nenudžiūsta rasa...

Jos jautrioji širdis tyros meilės jausmai 
Palydėjo tave juodo vargo takuos. - 
Kai sugrįši, klajūne, vėl giminės laukais.
Tu suklupsi prie kryžiaus... ga e kiemo - kapuos!

>i būti nuodėmės papildyme, 
jos didume arba gali būti 
neaišku ar ji jau pasakyta 
per išpažintį.

8. Sunki nuodėmė jeigu:
a) pais daiktas yra svarbus 

arba bent papildant nuodėmę, 
taip buvo galvojame. Lygiai 
tas galioja ar nuodėmė buvo 
papildoma mintimis žodžiais 
ar darbais

b) kada turima aiški} nuo 

dėmės supratimą: tas yra sun 
ki nuodėmė.

c) laisva valia
Trūkstant bent vienai daliai 

— nuodėmė nebuvo sunki
9. Viskas kas atsitinka be 

žmogaus laisvo noro per prie 
vartą, panaudojus jėgą. b« 
pilno sutikimo, nepastebint, 

nn., pUpiri!rpa sapne arba 
mieguista me stovyje, staigiai 
ir netikėtai užkluptam — nė-

BRAZILIJOS ATEITININKAI 
UŽKARIAUJA ŠIAURĖS 
AMERIKĄ

Balandžio 9 dieną vakare 
mažiausiai pusė Brazilijos lie 
tuviškojo jaunimo susirinko 
aerodrome išleisti savo trijų 
draugų į Jungtines Valstybes: 
Nijolę Vinkšnai ytę, Robertą 
Luaskį ir Juozą vaikšnorą.

Daug kam skaudėjo širdelę 
ir nevienas nubraukė pislap 
čia ąšarą. Tokie šaunūs jau
nuoliai išvgiž'.avo! Daugelio 
širdis smarkiau plakė Ir kaų) 
gi neilgėsis svajonių dažnai 
lankoma jaunuoliu siela, kaip 
gi nedūsaus prisimindama pui 
kų bernelį ar dailią mergelę 
« yrai no «Cadilac» čtsivež 
kite iš Šiaurės Amer kos grįž 
darni, bet žmonos tai jau čia 
jieškokit. Nedraskykit mer ai 
tėu s širdelių» pasakė Mari
ja V

— Balandžio 17 dieną nau
jas lietuviu an plūdis aerodro 
me Ponios Meškauskienės ir 
jos dviejų sūnų išleistuvės. 
Vyresnysis Leonas buvo vei
klus ateitininkas ir mielas bi 
čiulis. Jis tikisi ten ie gviau 
siekti mokslo ir savo tėve
liams sukurti geresnę ateitį 
laimės šalyje.

— Velykų Sekmadienį pir
mą kartą ateitininkai giedojo 
«Jaunimo Mišias» su gražiu 
net trijų smuikų palydėjimu. 
Tai vėl panelės E virus Kil- 
čiauskaitės ištvermingas dar
bas davė gerų re zuit J tų. Visi 
buvo tuo Ubai patenkinti.

DU DRAUGU
— Pramik nepamiršk, kad 

Gegužės pi n ą sekmadienį 
yra Motinos Diena. Ką tu duo 
si savo motinai?

— «Bepigu tau "Vine i I 7u 
daug uždirbi Jau prą mė<ne 
šių taupau, noriu kad? ir mažą 
kokią nors dovanėlę, meilės 
ženklą» ir aš «avo mamv ei 
įteikti. Bet mano aidžiausia 
dovana bus nu >sirdi malda - 
eisiu tą diena šventos Komu 
nijos ir a eng iuos atsiekti sa 
vo gyvenime ką nors kilnaus, 
ka«d mamytė! nebūtų gėda sa 
vo vaiko, galėtų juo didžiuo
tis».

ra sunki nuodėmė.
1<> Nereikia pamiršti', kad 

gailestis už nuodėmes yra iš 
pažinties esminė dalis. Nėra 
jokio reika'o, kad jausmai ta
me gailestyje būtu jaučiami. 
Užtenka kad valiu atmetu sa 
vo blogą pasielgimą, no ėtu, 
kad jo visai nebūtų buvę, jau 
čia gėdą nusidėjus; gai isi nu 
sidėjęs arba dėlto, kad nuo
dėmė pažemina žmogaus kil
numą, arba kad per nuodėmę 
užsitraukia sau amžiną baus
mę arba kad nustoja būti Die 
vo va k u - netenka Dangaus 
arba kad tampa nedėkingas 
Dievui ar kad tuo paniekina 
Nukryžuotojo Kristaus meilę, 
ku is toks geras yra mu ms.

11 Facmliai. jeigu nori gerai 
a’likti išpažintį irnežinai kaip 
paprašyk kunigo, jis padės
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TAU T I EC I Al!

Skaitykite ir platinkite vienintėlį Pietų Amerikoje 
populiarų lietuvių kultūros žurnalą «GINTARĄ» kurisišei 
na kiekvieno mėnesio pradžioje.

«Gintare» rasite daug įdomių straipsnių, apysakų, 
eilėraščių ir žinučių. «Gintaro»kaina metams tik Cr.S 200,00.

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

MŪSŲ LIETUVA

Vincas Povilas Zlâbelis
LIETUVIS ADVOKATAS

Kai Jums reiks kokio nors patarnavimo, 
kreipkitės į savo tautietį

RAŠTINĖ REZIDENCIJA:
Rua Boa Vista, 133 $ PAU7O R‘ Abauna’ 36

andar - sala 11 ' Moinho Velho,
Fone 63-6273

GEROS ŽINIOS
JAU GALITE PADĖTI SAVO ARTIMIESIEMS 

LIETUVOJE IR SIBIRE

* Skubiai išsiunčiame aorangą, maistą, medžiagas, me 
gztínius, 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.
■A- Siuntiniai pilnai apdrausti - žuvus grąžiname pinigus 

arba pasiunčiame naują.
Kreipkitės o as:

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

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
I • . i

LIETUVIŠKŲ PAMALDŲ KA
LENDORIUS

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

Utinga 17,00 vai.,
Trečią:
Agua'Rasa 8 vai.

- «TĖVYNES GARSAI»
L'ETUVIŠKOS MUZIKOS VALANDA.

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

S E K M A D I E’N IA I S

1. LIETUVIŠKA MUZIKA PLOKŠTELĖMIS
nuo 13,00 iki 14,00.
2. PAGEIDAVIMŲ KONCERTAS
nuo 14,00 iki 14,15.
3. LIETUVA ir LIETUVIAI:
«Mūsų Popiečiai — nuo 14,15 iki 14,25
Priimame komercinius skelbimus ir pasveikini

mus su plokštelėmis!
Galima gauti naujų lietuviškų plokštelių!

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

Ii-Iii» f!'Ii: llbū H Ii Ii: li I' ® i !* « <’ « IBI* 8: i« M m.- 
g , 2

« ESCRITÓRIO CONTÁBIL «V. ZELINA» t 
Į IRMÃOS BAUŽYS Į

Regiatrado n® Cl 5M Cl »ob o n.* 551 -

« Pęa. S. José Campos, 8 S/ 2 - V. Zelina - S. Paulo | 
5 Telefone 63-SOO5

2 Aberturas de firmas
| Encerramentos de firmas 
g rrausíerencias de firmas 
g Contrai. na Junta Comercial
5 Diskai, na Junta Comercial 
f Escritas Fiscais
2 Escritas Comerciais
S HORÁRIO das

Contratos de locação f
Cartas de Fiança _
... . . BRequerimentos f
Balanços g
Alvarás diversos |
Seguros de Fogo e |
Seguros de acidentes |

s 
j àe 19 horas. |

^Nascimento

Irmãos Nascimento
REG. C.R.e. SP. Nro 1.48<

Atlieka firmų atidarymus, perleidimus. komercines 
ir inęlustrialines pyskaitas, sutvarko dokumen

tus, sudaro, sutartis surašo prnšvmus ir ki- 
i ’ tos rūšies darbas atlieka.
įj Juridinis Departamentas — Nejudomo turto pardavimas 
į Av. Zelina, 831 — Vila Zelina - Tel. 63-2767 - S. Paulo

Skaitykite «Musu Lietuva»
«»«»»» EBfflaWHOUHi

PRANAS & CIA. LTDA,
Madeiras em gerai

SĖDĖ: Rua México, 98 - 9.o - sala 904 — Pone: 52-0229 
Endereço Telegráfico: « C A BI UN A » 

Rio de Janeiro
Serraria « I T A » — Serra dos Aimorés — Município de 

Manque - Estado de Minas Gerais

Moinho Velho 1.1 vai.,
Lapa 16 vai.,
Paskutinį:
Vila Anastacio 8,30 vai.,

Dovanos Giminėms
Įvairiausios angliškos me

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

Visi siuntiniai apdrausti. Mui 
tai apmokėti.

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

SIUVĖJAS
POVILAS AMBROZEVIÕÍUS 
Rua Inhagapi, 9 - V. Zelina 
(prasideda iš A v Zelina, 595)

VIENTY^LMI ATSTOVAI GARSIOJO VANDENS LINDO 7 A

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

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

Caixa Postai 3967 S Ã O PA U,L O

6aaw ssssaa»®»»®
• ««« 4.’.-S*. «onu .4ni iwasi jwníihsm «w»» «uüib ■ n ■ n «n» ■ «■».«■»* =r

j PREKYBOS NAMAI SPRINDYS I CIA. | 
| Fca. S. tose dos Campos, 1 - V, Zelina - Telefonas 63-59151 
| QelezieS išdirbiniai ir dažai viskas elektros H 
g įrengimui namu reikmenS ir žaislai, įį
| įvairiausios dovanos visoms progoms. y

| Specialus skgrius Padi/oS ir T)elevizi/oSs | 
0 Pardavimas ir SazinigaS taisgmaS. |

Šias:

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

RUA COSTA BARROS, 34-C TEL. 63-3285 ViLA ALPINA
««■■iinondnaessfl j»b »«■•»<< BB«ii*iBaoEaitG;as8B
r 2«r<«MaK(StfaaA3d cwaMBeaa*»» ■afcnt.maui■ «&(

!i
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MARTYNO MAZV

KV. ZELINA, 515 — CAlXA POSTAL, 4118 — SÃO PAULO

— Motinos Dienos minėji
me įvyksiančiame š.m. gegu
žės m. 1 d. meninėje progra 
mos dalyje maloniai sutiko 
dalyvauti V. Anastasio, Bom 
Retiro, Moinho Velho ir Par
que das Nações lietuvių k. 
pamoku lankytojai.

Moksleiviai Ateitininkai jau 
daro tautinių šokių ir choro 
repeticijas ir uoliai prisideda 
prie viso minėjimo parengimo. 
Šokiams vad. p. Juliūs Gui
ga, chorui p-lė Elvira Kil- 
čiauskaitė

V. Zelinos lietuviai moki
niai ruošiasi suvaidinti mok. 
H. Mošinkienės Motinos Die
nai pritaikinta scenos vaizde 
lį, vadovaujant mokytojoms: 
A Gudavičienei, J. Valeikie
nei, M. Kindurienei ir Seselei 
M. Kristinai.

— Šį sekmadienį, 24 d. ba
landžio m. 4 vai po piet, Vi
la Zelinoj, mokyklos patalpo 
se šaukiamas Lietuvių Kata
likių Moterų Draugijos narių 
susirinkimas Draugijos svar
biems reikalams aptarti

— Už a. a. Joną Pupelį eg 
zekvijos mišios yra užprašy
tos 29 d. balandžio 7 vai. Vi
la Zelinoje Pupelių šeima gi
mines ir pažįstamus kviečia 
atvykti į šv. mišias.

— Didžiosios savaitės ir Ve 
lykų švenčių metu Viia Zeli
noje oažnyčia žmonių buvo 
gausiai lankoma. Net iš toli 
mesnių priemiesčių nemaža 
lietuvių atvykdavo. Pamaldų 
metu gražiai giedojo paruoš
ti chorai. Didįjį Ketvirtadienį 
puikiai sugiedojo mišias Vila 
Zelinos seselių pranciškiečių 
gimnazijos choras, kurį pa
ruošė prof Irene Adomavičių 
té talkinant Seselei M. Bea
trise Mišių metu prof I. Ado 
mavičiūtė grojo vargonais, o 
seselė M Beatrice dirigavo.

Didįjį Penktadienį, kryžiaus 
adoracijos metu, įspūdingai 
giedojo Gavėnios giesmes 

Lietuviškas Grožio Salonas

«VENŲ S~
RUA GENERAL FLORES, 135 — BOM RETIRO

Trumpalaikis ir ilgalaikis, karštas ir šaltas sušu
kavimas, plaukų dažymas, kirpimas ir manikiura

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

SKAUDA DANTĮ?
Nieko nelaukdamas kreiptis į chirurgą dantistą

- eŽh. .ÀLalio de Jranęa Cam al go,

kuris nesenai atidarė savo kousultoriją Vila Zelinoje 
RUA MANAIAS, 2-D, Priima: pirmadieniais, trečiadieniais 
ir penktadieniais nuo 8 vai. ryto ligo 10 vai. vakaro.

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

ÂÍMTAhIO IPAVIIILOMC)
Manufatura de «Botões Estrela»

- 1 • . . . ■ ■ • • -r’*

Rua Prof. Gustavo P. de Andrade, 116, caixa pos
tal 4118 - Vila Zelina, Tel. (recadbs): 63-1987, São Paulo.

Čia yra didžiausias pasirinkimas, dideliais ir ma
žesniais kiekiais, įvairiausių rūšių ir spalvų guzikų ir 
lietsargiams dalių.

Liet Kat. Bendruomenės cho 
ras. diriguojant V. Tatarūnui.

Didįjį Šeštadienį mišių me
tu buvo maloni susirinkusiems 
bažnyčion staigmena išgirsti 
Liet, Kat. Bendruomenės vy
rų chorą. Vyrai buvo gerai 
pasiruošę ir mišios gražiai 
skambėjo. Mišias ruošė muzi 
ko's mokytoja I. Adomavičiū
tė.

Velykų rytmetį kaip kiek
vienais metais, žmonių buvo 
pilna bažnyčia ir dar daug bu 
vo šventoriuje.

6 vai ryto prasidėjo tradi
cinė Prisikėlimo, gražiai or
ganizuota procesija, giedant 
Linksmą dieną. Procesijoje su 
vėliavomis dalyvavo parapi
jos draugijos, mokyklos. Pro 
cesiją tvarkė Vyrų Brolijos 
valdybos nariai ir seselės Pro 
cesija truko apie 40 minučių.

Tik pageidautina, kad dau
giau žmonių dalyvautų giedo 
jime procesijos metu. Mišių 
metu įspūdingai sugiedojo L. 
K. Bendruomenės choras, di
riguojant choro maestrui F. 
Girdauskui ir vargonais paly 
dint I. Adomavičiūtei, šv. 
Pranciškaus de Vitt keturiais 
balsais, mišias.

9 vai. mišių metu su naujo 
mis giesmėmis, vienu balsu, 
pasirodė ateitininkų choras, 
paruoštas prof. EI. Kilčiaus- 
kaitės. Giesmės parinktos gra 
žios ir gerai sugiedotos. Atro 
do, kad šių giesmių kompozi 
torius yra įtakoje amerikoniš 
kos religinės muzikos.

Bažnyčia visą savaitę buvo 
gražiai seselių gyvomis gėlė 
mis išpuošta, skoningai pa 
ruoštas karstas. Velykų šven 
tės yra lietuvių tradicinės 
šventės. Tokių, kurie šventes 
laukuose pikninkaudami pra
leidžia, yra labai maža Visi 
vyksta į Vila Zelina, kur vi
sos apeigos ir papročiai pri
mena Tėvynę.

ŽINIOS IŠ RIO DE JANEIRO

■Balandžio 7 dieną, po sun-

Pirmas po Velykų pasilinksminimas,

LINKSMAS ŠOKIU VAKARAS z
i. '. '. . C ' ' ’ . ;

bus balandžio m. 1’3 d. Vila Zelinoje, gimnazijos 
sa’ėje RuOįšia Liet Kat. Bendruomenės choras Pakvie
timais ir staliukais iš anksto pasirūpinti.

Vhi i Jlotinoó ^bienoó Jliné/ima!
MOTINOS DIENOS MINĖJIMAI ĮVYKS GEGUŽĖS M. 

1 D (SEKMADIENį) 5 VAL. P.P. V. ZELINOS GIMNAZIJOS 
SALĖJE. : .

ĮDOMIA IR ĮVAIRIA PROGRAMA ATLIKS S PAULO 
LIETUVIbKŲJŲ MOKYKLŲ MOKSLEIVIAI.

PO PROGRAMOS BUS BENDRI ŠOKIAI IR BUFETAS.
ĮĖJIMAS LAISVAS!

Minėjimo Rengėjui V. Zelinos Lietuviška 
Mokykla ir Moksleiviai Ateitininkai

kios ilgos ligos, atsiskyrė su 
šiuo pasauliu Brazilijos poetė 
Rachel Fortela Audenienė. 
Jos šviesus aki inimas buvo 
plačiai pamnėtas radijo ban 
gomis [e1 Voz da Lituąnia 
lietuviškąją valandėlę, veda
mą kan. prof, dr. Zenono Ig
natavičiaus.

"MIRĖ GEN. T. DAUKANTAS

Buenos Aires. Balandžio 10 
d. širdies liga ir nepaprasto
mis aplinkybėmis mirė gen. 
Teodoras Daukantas, buv Lie 
tuvos atstovas Brazilijoje, Ar 
gentinoje, įžymus visuomenin 
kas ir laisvės kovotojas.

Ilgus metus jis buvo antiko 
munistinio sąjūdžio Liberà- 
cion Europea pirmininkas, įsi 
gijęs daug populiarumo paver 
gtųjų tautų veikėjuose ir jų 
kolonijose. Verbų sekmadienį 
dalyvaudamas Buenos Ai? e s 
kroatų kolonijos tautinės šven 
tės minėjime buvo pakviestas 
pasakyti kalbą. Gen Daukan
tas buvo kaip visados judrus 
ir giedrios nuotaikos, pasakė 
penketo, minučių žodį, baigda 
mąs jį argentiniečių himno 
mtata: «libertad, libertad. li- 
tfertad». Tik nulipęs nuo see 
nos pajuto mirties smūgi ir 
čia pat, tūkstantinės publikos 
akivaizdoje mirė.

Palaidotas Sarandi kapinė
se. lietuvio Jono Uekanausko 
koplyčioje Šermenys buvo 
Marijonų vienuolyne, kur ve 
lionis daug metu buvo pri
glaustas. Mišias už jo vėlę 
a‘laikė misijonierius T Ven
ckus lietuviškai ir ispaniškai 
pasakydamas gražų pamoks
lą. Pamaldose ir kapinėse da 
lyvavo didelė minia lietuvių 
ir Lietuvos draugų argentinie 
čių bei pavergtųjų tautų ats
tovų. Karstas buvo apsuptas 
keliolikos vainikų ir gêliij 
puokščių, apdengtas trispalve 
ir skautų vėliava. Prie jo gar 
bės sargybą ėjo lietuviai ekau 
tai ir karių sąjungos nariai. 
Laidojant kalbas pasakė Lie

V. Anastacio Dr. J. Basanavičiaus vardo lietuvių 
mokyklos globėjai, š. m. balandžio (abri) 30 d. 8 vai. 
vakaro, rua Camacan, 625 rengia puiku

VAFAKA-IWISCECTA
Bus labai įdomi programa. Vakaro pelnas skiria

mas mokyklos rūmų naujos tvoros statybai.
VALDYBA

=_____——■
KIRPIMO IR SIUVIMO MOKYKLA

“ JT C F U A ”
Mokina kirpimo siuvimo, madų mode 
lių braižybos ir pritaikomojo meno.

Paruošia siuvimo ir kirpimo mokytojas 
valdiškiems egzaminams (habilitação) 

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

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

tuvos Pasiuntinybės Urugva
juje spaudos attache K Č bi 
ras. buvęs Argentinos atsto
vas Liet- v i Arnaldo Bars n 
ti. antikomunistinių organiza
cijų atstovai ukrainiečiai, len 
kai, vengrai, kroatai.

Visi linkėjo, kad garbingojo 
veterano palaikai neužilgo bū 
tų perkelti į išlaisvinta Lie
tuvą.

VEIKĖJŲ PASITARIMAS

Lietuvai išlaisvinti Centro 
sekretoriaus J Gilvydžto na 
muose šiam /’rgentinos lietu 
vių centrui artimi veikėjai tu 
rėjo extraordinarinį pasitari
mą lietuvybės gaivinimo ir 
s iprinimo klausimais Konkre 
čių sumanymų įneše svečias 
iš Montevideo K Čibiras. 
Tarp kitko siūloma numatyta 
Brazilijos lietuvių kongresą 
S Paulo mieste praplėsti į 
visos P. Amerikos lietuvių 
kongresą.

— Senosios kartos eilės re 
tėja Vila Beloie mirė Magde 
Iena Purienė 78 m amžiaus.

Balandžio m. 16 d. Vila Be 
loję mirė Ona Čeriaukienė, 
80 m amžiaus. Nuliūdime pa 
liko dukterį Oną Sinkevičie 
nę. sūnų, anūkus. Abi velionės 
priklausė L K Moterų Drau 
gijai, Maldos Apaštalavimo 
Draugijai Palaidotos S. Cae
tano kapuose

Balandžio m. 18 d. staigiai 
savo konsultorijoje, Vila Želi 
noje mirė, lietuviams gerai 
žinomas dantistas Dr Joaquim 
Pacifico Jr., 48 m. amžiaus.

Palaidotas S. Caetano ka
puose.

— J. Dautartas, gyvenantis 
Erechim mieste Rio Grande 
do Sul, atvyko į São Paulo į 
krikšto sūnaus J Indreliūno 
vestuves.

— Balandžio m 23 d 7 vai. 
Vila Zelinoje 30-tos dienos 

mišios egzekWpHHIV^Ii*^ 
Zagorskį. Balandžio m. 25 d 
8 vai Vila Zelinoje, septintos 
dienos mišios egzekvi/us už 
Dr. Joaquim Pacifico Jr.

— Kviečiame visus gegu
žės 1-mą dieną 9 vai. į Moti 
nų Mišias, per kurias bus 
meldžiamasi už Motinas ir jų 
vaikus.

ŠV. MIŠIOS

Casa Verde gegužės 1-mą 
dieną lietuviams 
bus 7 vai. vakare.

«MUSŲ LIETUVOS» PRENU
MERATORIAI IR RĖMĖJAI

Garbės pren. 1.000 cr.: 
ANTANAS MAJUS,

Rėmėjo prenumeratą 600 cr: 
V Grabauskas,

Prenumeratą 400 cr.: Jonas 
Tyla. Antanas Tyla, Jonas 
Bambalas, Juozas Dautartas, 

150 cr: Jonas Čižinauskas.

— Su šv. Jurgio švente, 23 
d. balandžio, sveikiname Jur 
gius «M. L.» rėmėjus ir skai
tytojus: Masį, Stelmoką, Ma
tulionį ir kitus.

— Profesinės sąjungos už 
tautų apsisprendimo teisę. 
DGB (Vokiečių profesinių, są 
jungų centras) balandžio mėn. 
sesijoje priėmė nutarimą, kad 
tautų apsisprendimo teisė tu
ri būti taikoma visoms tau> 
toms.

— Vilniaus radijo praneši
mu, pereitais metais kiekvie
nas Vilniaus gyventojas nusi
pirkęs kinygų už 50 ru lių Li 
teratūros pardavimo atžvilgiu 
Vilnius užimąs vieną pirmų
jų vietų Sovietų Sąjungos 
miestų tarpe Be to beveik 
pusė visų Vilniaus gyventojų 
esą aktyvūs bibliotekų skaity 
tojai. Viso mieste esą 150 į- 
vairių bibliotekų. (Čia reikia 
pastebėti, kad į Vilnių atvyks 
ta daug provincijos žmonių, 
kurie čia ir perkasi knygų).

— Juodkrantėje šiemet ati
daromi 12. vietų poilsio na
mai žvejams. Nidoje bus sta
toma moderninė kavinė ir du 
turistiniai namai

«MÚSU LIETUVĄ» GALIMA 
užsisakyti

Ir prenumeratą apsimokėti 
pas šiuos asmenis:

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 J. Giedry prie S. 
Gonęalo bažnyčios, Pr. João 
Mendes,

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

P.P, Čiuvinskus, Rua Ilian- 
za 822, V. Prudente,

VI. Pupienį, Rua Oratorio 
1257, Mooca,

B. Tubelį ir Kučinską, Mo? 
nho Velho.

St. Jurevičių ir Stočkų Par 
que das Nações.

— VILA ZELINOS LIETU
VIŲ KUNIGŲ telefonas 63-5975

6


	1960-nr16-MUSU-LIETUVA-00127
	1960-nr16-MUSU-LIETUVA-00128
	1960-nr16-MUSU-LIETUVA-00129
	1960-nr16-MUSU-LIETUVA-00130
	1960-nr16-MUSU-LIETUVA-00131
	1960-nr16-MUSU-LIETUVA-00132

