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Dramatiška pabaiga dar neprasidėjusius di
džiųjų konferencijos. - Vakarai vieningi
Jau senai ir daug buvo ruo
šiamasi didžiųjų konferenci
jai, kuri turėjo prasidėti ge
gužės m 16 d Paryžiuje. Ta
čiau tarptautinės politikos ste
bėtojai iš pat pradžių pramatė,
kad Paryžiaus konferencija
šaukiama daugiau propagan’ dos tikslu, negu išspręsti svar
bias tarptautines problemas.
Visiems buvo ir yra aišku,
kad esamomis aplinkybėmis
susitarimas tarp Kremliaus ir
Vakarų demokratinio fronto
yra neįmanomas. Raudonojo
imperializmo atstovai ne tik
nėra linkę pasitraukti iš už
grobtų kraštų, bet įvairių pro
yokacijų pavidalu nori naujus
kraštus pagrobti. Vakarams,
kurie jau tiek nuolaidų yra
padarę, daugiau jų daryti yra
neįmanoma. Tai labai gerai
žinojo ir žino abi pusės. Ta
čiau Paryžiun vyko, kad ne
būtų apkaltinti viešosios pa
saulio nuomonės taikos prie
šais, karo kurstytojais.
Niekas taip nenorėjo didžių
jų konferencijos kaip Kruščio
vas. Niekas kitas kai tas pats
Kruščiovas didžiųjų konferen
cijai smogė mirtiną smūgį sa
vo kvailais, kitus pažeminau

čiais reikalavimais Jo pirmas
tikslas buvo parsiklupdyti
Amerikos prezidentą Eisenho
werį ir paskui konferencijos
metu trumfuotd. Tačiau viskam
yra ribos Šiuo kartu Ameri
kos prezid*entas nesuklupo
prie Kruščiovo kojų ir nepa
tenkino jo reikalavimų.
Ko Kruščiovas norėjo?
Kruščiovas norėjo, kad prezi
dentas Eisenhower pripažintų,
kad Sovietų Rusijoje nusilei
dęs, be ginklų žvalgybinis
lėktuvas, būtų skaitomas kai
po užpuolimo, agresijos aktas
prieš Rusiją. Be šios sąlygos
Kruščiovas nesutiko dalyvauti
konferencijoj. Reikalavimas
tikro bepročio. Šis reikalavi
mas buvo atmestas. Po to dau
giau Kruščiovas į pasitarimus
neatvyko. Ir taip mirė, dar
negimusi didžiųjų konferenci
ja Paryžiuje.
Vakarai šioje konferencijo
je buvo vieningi ir į ją atvy
ko su gerai paruoštais p'anais Kruščiovas mėgino skal
dyti jų vienybę bet nepavyko.
Viešoji pasaulio nuomonė
konferencijos nepasise ki m o
. kaltininkais laiko Kruščiovą.

MŪSŲ KARIAI
. PASIRUOŠĘ ŽYGIUI...

O KAIP SU ŠNIPAIS?...

Iš Vašingtono pranešama,
kad Amerikos kariuomenė
strateginiuose punktuose budi
ir yra pasiruošusi bet kokiems
netikėtinumams. Generolas
Nathan Twining pareikė. kad
«mūsų kariai yra nusiteikę
žygiui».
Anglijos aviacija taip pat
savo bazėse budi.
KAS TOLIAU

Kruščiovas nepatvirtino gan
dų. kad Rusija pasirašysianti
taikos sutartį su Rytų Vokie
tija.
Kremliaus užsienio reika
lų ministeris pranešė, kad
amerikonų žvalgybinio lėktu
vo incidentą Rusija perduos
Jungtinių T autų Organizacijos
saugumo tarybai spręsti.
Amerika iš savo pusės tai
pačiai tarybai ruošiasi pasiū
lyti kad skraidymas po kitus
kraštus būtų laisvas. Šitakon
trolė padėtų išvengti netikėtų
užpuolimų.
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Kruščiovas iš Paryžiaus iš
vyko į Rytų Berlynu. Eisenho
wer, kaip savo planuose buvo
pramatęs, lankėsi Portuga
lijoje.
Amerikos visuomenė Pary
žiaus įvykiais buvo sujaudin
ta ir sunervinta, ypač kai vi
si kariai iš atostogų buvo pa
šaukti atga 1 bazes Prezidėn
tui Eisenhower i ui grįžtančiam
iš Eu opos ruošia iškilmingą
sutikimą, kuriame dalyvaus
taip pat ir opozicijos deputa
tai, senatoriai ir kiti politikai.
Prezidentą nori pagerbti už
jo tvirtą laikymusi Paryžiuje.

Maskvos politikai lieja, kro
kodilo ašaras del Amerikos
žvalgybinio lėktuvo «U 2» Ta
čiau Kruščiovas ir jo kamara
dai pamiršo, kad praėjusiais
metais Kruščiovo lankymosi
metu Amerikoje buvo suimti
du komunistų šnipą ; kad Va
karų Vokietijoje per paskuti
nius dešimts metų buvo sulai
kyta virš dešimties tūkstančių
šnipinėjančių Kremliaus nau
dai. Spauda nuolat pranešinė
ja apie rusų pasiuntinybių tar
nautojų špionažą įvairiuose
kraštuose Paskutiniu metu du
toki šnipai buvo Šveicarijoje
sugauti ir paprašyti apleisti
Šveicarijos teritoriją.

KRUŠČIOVAS NORI PIETŲ
AMERIKĄ APLANKYTI

Paryžiuje Kruščiovas spau
dos atstovams pareiškė, kad
jis nepameta vilties Pietų Ame
rikos aplankyti Jis norėtu pa
matyti kovojančias Pietų Ame
rikos tautas su Amerikos im
perializmu.
SOVIETŲ RUSIJOJE PER
MAINOS PARTIJOJE IR
VYRIAUSYBĖJE

Paskutiniu metu Sovietu Ru
sijoje padarytos didelės per
mainos vyriausybėje (Vorošilovas išėjo pensijon) ’r parti
jos centraliniuose organuose
Daug svarbai pozicijų užėmė
nauji žmonės, žinoma Kruš
čiovo draugai. Šita perma ną
siekia susilpninti dar daugiau
stalinistų ir «revizionistų» po
zicijas. kiekviena didelė re-
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KAZACHSTANE
A. A. EDUARDUI GIRČIUI

Rio de Janeire mirus, pasilikusiems, jo žmonai
Juanai Dare Silveirai, sūnui Karoliui, tėvui, broliams ir
I seseriai, liūdesio valandoje reiškiame gilią užuojautą.
Brazilijos Lietuvių Kultūros
Draugija
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damas būti vice prezid. ir įrin
kimus eiti kartu su Lott. Bet
ESP partijos pirmininkas pa
siūlymo nepriėmė. Girdi sti
presnis negali prie silpnesnio
taikintis. Jango Goulart prie
patogaus momento ruošiasi
savo kandidatūrą į vice-prezi
denius atsiimti, nes bijo pra
laimėti.
DABAR PIETŲ AMERIKA...
Fernando Ferrari, krikščio
nių demokratų kandidatas į
Pietų Amerika yra dabar vice prezidentus, nors tyliai,
pirmasis Kremliaus taikinys. bet atkakliai ruošia sau dir
Jau kuris laikas Pietų Ame vą. Jei Jango pasitrauktų, bet
rikoje sustiprino propagandą, kuris kitas kandidatas nebū
špionažą, pradėjo vesti su į- tų pavojingas konkurentas.
vairiais kraštais ekonomines Respublikonų partija skyla.
derybas, stengdamiesi, bent Yra dalis, kurie palaiko Lott
pradžioje, Pietų Amerikos kandidatūrą.
kraštams pateikti palankias
ekonomines sutartis Deda pas
— Nauja Brazilijos sostinė
tangų atnaujinti diplomatinius su New Yorku bus sujungta
santykius ten;t kur jų uĄr.ą. ar nauja s praus minių lėktuvu H
ba yra nutraukti. Ir pó* Brazi nija Pan-American Airwàis
liją važinėja Rusijos ekono kompanijos. Nuo Brazilijos
minė misija.
(D. F) ligi New York oro ke
liu yra 6920 kilometrų. Šią
— Kuboje tikra diktatūra. distanciją spraus miniai «Bo
Spaudos laisvė jau galutinai eing» lėktuvai perskris per 8
užgniaužta. Ten, kur nėra valandas 15 minučių.
spaudos ir organizavimosi lais
vės, ten nėra ir demokrati
MIRĖ VYSKUPAS
jos, bet diktatūra Fidel Cas
PADOLSKIS
tro bendrauja beveik išimti
nai tik su komunistinio rėži
Žiniomis iš Romos, ten ge
mo kraštais
gužės 6 d. staiga mirė vysku
pas prof. dr. Vincentas Padols
AMERIKA IRGI NES NA J
kis. Pirmadienį gegužės 9 d.
DŽIA.
įvyko laidotuvės, kuriose be
aukštųjų bažnytinių pareigūnų
Amerika gerai supranta, ką dalyvavo ir šėaip daug lietu
jai reiškia, ekonominiu k stra vių bei nelietuvių.
teginiu atžvilgiu Pietų Ame
Vysk. Padolskis buvo įžy
rikos kraštai Niekados neda mus dvasiškis, plataus masto
leis kad šie kraštai kristų į mokslininkas kultūrininkas ir
Kremliaus nasrus Todėl ir A- savo tautos nuoširdus veikė
merika atsiuntė savo specia jas Be kitų savo pareigų ir
lią ekonominę misiją, kuri darbų. 1956-59 metais buvo
Brazilijoje užtruks apie pora Lietuvių K. Mokslo Akademi
mėnesių ir studijuos įvairias jos Romoje pirmininkas. Nors
ir toli nuo tėvynės būdamas,
prekybines galimybes
visą laiką sielojosi jos reika
lais. Ne kartą yra ir pats pra
BRAZILIJOJE
bilęs radijo bangomis į tautie
čius Lietuvoje.
JANIO POZICIJA TVIRTA
A.a. vyskupas Padolskis nuo
Apie Janio Quadros laimė’ širdus Lietuvos laisvinimo
jimą nėra jokios abejonės. veiksnių rėmėjas VLIKoinsti
Dauguma balsuotojų už jį ati tucijoms rūpinantis plėsti ra
duos savo balsus. Vyriausy dijo ryšių su Lietuva tinklą,
bės kandidato maršalo Lott vysk. Padolskis sėkmingai pri
pozicija silpną Ypač daug sidėjo prie pastangų Ispanijos
nerimo ir susirūpinimo šukė sostinėje Madride įsteigti Lie
lė respublikonų partijos šuva tuvišką radijo valandėlę Lie
žiavimas. kurio dauguma ate tuvai, per kurią kasdien du
tovų pasisakė už Janio Qua kartus perduodamas lietuviš
dros kandidatūrą Ligi šiol kas žodis tautiečiams tėvynė
PR deputatai rėmė vyriausy je. Ir šia-ip vysk. Padolskis,
bę Visi susirūpino. Prez J be savo bažnytinių pareigų,
K. pasišaukė net Adhemarde uoliai dalyvavo lietuviškoje
Barros, kaipįspėjama jam siūly veikloje.
forma opozicijoje sukelia ne
pasitenkinimo. Tokio nepasi
tenkinimo y»ra tam tikroj R u
sijos visuomenės dalyje Kad
visuomenės dėmesį nukreipti
nuo vidaus reikalų. Kruščio
vas išpūtė žvalgybinio lėktu
vo įvykį net iki krašto sau
gumui pavojaus.
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«Savanoriškasis» Jaunimas Su
kėlė Riaušes. Ne Mažiau Kaip
100 Aukų. Pakartas Milicijos
Viršininkas.

Kazachstano respublikoje, į
kurią tūkstančiais vežamas
«savanoriais» ir Lietuvos jau
nimas, yra Temir-Tau mieste
lis su apie 54.000 gyventojų.
Ten suvaryta daug jaunimo
iv statomos pramonės įmonės.
Statytojai gyvena stovyklose
ir kurį laiką reiškė nepasiten
kinimo blogomis darbo ir gy
venimo sąlygomis ir menkais
atlyginimais.
Praeitų metų spalio mėn. 3
d. ten prasidėjo riaušės, ku
rios pareikalavo apie 100 au
kų. Tą dieną, šeštadienį, bruz
dėjimas prasidėjo valgomojo
je salėje. Apie 50 jaunuolių
padegė tą salę ir pasitraukė
į miestelį, į parduotuvių rajo
ną, kuriame yra aikštė. Su
vertę kioskus ir krautuvėles,
jie pasiruošė gintis. Kai vie
tinė milicija bandė įsikišti ir
išsklaidyti jaunuolius, jie pa
siruošė barikadas ir atsišau
dė. akmenimiswo savo atsto
vi
' klą . pra- 'S
SyL-i^enukuš prie
barikadų buvo jau apie 1.500
jaunuolių. Čia buvęs pakartas
milicijos viršininkas prieš mi
licijos būstinę, o jo pavaduo
tojas su milicininkais pabėgo
iš miesto.
Tą pačią naktį buvo ištuš
tintos krautuvės ir dar labiau
įsistiprinta gintis Prie sukilę
lių prisidėjo ir dalis mieste
lio gyventojų. Sekmadienio
rytą buvo suverstas statybos
administracijos pastatas. Bet
tada sukilėlius pasiekė žinios
kad miestan artėja karinome
nė. Kelio posūkyje jaunuoliai
užpuolė trim sunkvežimiais
važiavusius karius, atėmė iš
jų ginklus ir šaudmenis. Vė
liau karinių dalinių buvo at
siųsta lėktuvais. Ta miesto da
lis, kurioje buvo susispietę
sukilėliai, buvo apsupta. Pir
madienio rytą jaunuoliai ban
dė prasiveržti. Susėdę į 3 sunk
vežimius, jie skirtinga kryp
timi pasileido tiesiai į karei
vius, užstojusius gatves, irke
lėtas kareivių buvo užmušta
bei sužeista. "
Pirmadienio popiečiu kari
niai daliniai buvo atitraukti į
užmiestį Vakare pasirodė jau
nuoliai, kurie padeda milici
jai tvarką daryti. Jie apmėty
ti akmenimis.
Vėlai vakare juos apsupo sti
presui kar. daliniai, turėjusiė
ji įsakymą šaukti kiekvieną,
kuris norėtų pasiduoti. Jau
nuoliai ėmė bėgti, daugumas
jų į savo stovyklą, kuri ne
trukus buvo padegta.
Kariai saugojo miestą, iki
spalio 8 d. Vėliau liko tik vie
nas dalinys.
E. L.
M M ‘ UH»WIIII.»IUUa.ar»Tr.ynįHimi»MW—

STEIGIAMOJO SEIMO 40 METU SUKAKTIES PAMINĖJIMAS BUS ..
SI SEKMADIENI, 22 D. GEGUŽĖS, 15 VAL. GIMNAZIJOS SALĖJE.
LIETUVIŠKA VISUOMENE KVIEČIAMA GAUSIAI ATSILANKYTI.
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Švedu Žurnalistas Mate Vilniuje?

Svetimšaliams sunku orientuotis tikrovėje, kai jie susiduria
tik su pareigūnais

buvo uždaryta «automatiškai»
kai parapijos negalėdavo au
kšfcus mokesčius valdžiai su
mokėti. 1949 metais uždaryta
katedra, ir dabar joje veikia
dailės muziejus. Vis dėlto re
Ilginis gyvenimas Vilniuje gy
vas. Net jaunoji karta regu
liariai bažnyčias lanko Patys
tėvai namuose paruošia vai
kus komunijai; organizuotos
religinės painokos yra drau
džiamos. 1956 metais buvo iš
Rusiškumo įspūdžiai
spausdinta 300,000 (? E) mal
Švedų laikraščio «Svenska daknygių, kurios bematant bu
Dagbladet» Maskvos kores vo išparduotos. Šv. rašto ir
pondentas Ingmar Lindmaker katechizmo leidinių po karo
to laikraščio bal. 19 d. laido nepasirodę jokių. 6; jaunų
je rašo, kad Lietuvos sostinė klerikų baigia kasmet Kauno
je susilieja Rytai ir Vakarai, kunigų seminariją.
ypač kalbų mišinyje. Ilgos že
maaukščių namų eilės prime
Pašnekesiai «Neringos»
na Baltijos pakraščio miestą.
kavinėje
Bet kai kurie kvartalai mies
to viduryje atrodą kaip karo
Kaip su taudnėmis tradici
griuvėsiai. Šitie namai palie jomis? Švedų koresponden
ką naikinimo ir vargingumo tas, susitikęs «Neringos» ka
įspūdį ir sudarą aštrų kont vinėje su savaitraščio «Lite
rastą, lyginant juos su naujo ratūra ir menas» vienu iš re
viškais gyvenamųjų namų ma daktorių. Kaziu Am brasu.
syvais priemiesčiuose. Gatvė Tarp to laikraščio 20 redak
se matyti vienur kitur šąlan cinių bendradarbių tik du esą
ti pardavėja ties ledų būde partiečiai. Ambrasas jam atpa
le, arba su popierinėmis gė šakojęs Ali. Bieliausko pla
lėmis. Biuruose ir autobusuo čiai pasklidusios knygos «Ro
se rusų kalba vyrauja. Daž žės žydi raudonai» turinį. Am
nai girdimos ir lenkų bei žy brasas
esąs «ramus jaunuolis
dų kalbos. Korespondentas to su akiniais»,
nepaten
liau kartoja sovietinės propa kintas žiūrėjęskuris
prie
gandos nuolat skleidžiamus gretimo staliuko,į svečius
kai
tie
gė
pasigyrimas apie «pažangą» rę konjaką su citrina («nors
krašte, bet priduria ir savo tai yra lietuvių liaudies tra
skeptiškų pastabų.
dicijų gėrimas» pastebi korės
pondentas)
sve
Iš Vilniaus bažnyčių atdaros 14 tainė Vilniuje«Neringos»
esanti ta vie
kur kuo mažiausia jaučia
Užlipus į aukščiausią kal ta,
mas
rusiškumas.
ną (Gedimino kalną), kurio
joks priešas iki šiol nėra už
kariavęs, m*’O'”'
'
ze
Atidarius Vilnių svetimša
liams lankytojams lankosi
čia vienas po kito ir spaudos
atstovai. Nors jų pranešimuo
se pasitaiko ir «kreivų», t y.
netikslių pastabų, vis dėlto
tie reportažai yra mums įdo
mūs, nes vis daugiau paryš
kina vaizdą, pateikdami tai
vieną, tai kitą naują smulk
meną.

Kazys Bradunas

Svetimam l\iemę
Nei sparnuočių tavo linksmo būrio,
Nei raguočių mano, nei arklių —Svetimo langai į mudu žiiūri,
O akli -- be saulės, be gėlių.
Kai kiekvienas kampas mudu šaukia
Čia benamių, elgetų vardu.
Ūkininko kraujas tada plaukia
Mano gyslom karštu verpetu —
Kas išdraskė mano lizdą šventą?!
Ką geriausiu kąsniu maitinau?!
Darbo įnagis tada iš rankų krenta...
Bet viliuosi, laukiu ir matau

Vėl sparnuočių tavo linksmą būrį,
Vėl raguočių bandą ir arklių,
lr savi langai į mudu žiūri,
Pilni saulės ir pavasario gėlių.

Tuo metu, kai Vakarų Ber
lyne kalbama anie laisvą tau
tų sprendimą, Rytų Berlynas
apie tai neužsimena nė vie
nu žodžiu; R. Berlynas šven
tę praleidžia kariuomenės pa
radų ženkle.
Šventėje Vak. Berlyne da
lyvavo 750000 berlyniečių
Bundestango pirmininkas
dr. Gerstenmaieris savo kal
boj pabrėžė kad be reikalo
komunizmas puoselėja viltį
įsigalėti Vokietijoje. Jeigu Ry
tų zonoje yra pasiekta kokių
materialinių laimėjimų, tai šie
laimėjimai yra apmokėti lais
vės atsisakymo kaina. Šito
kios kainos Vokietija nieka
dos nemokės.
Savo metu Chruščiovas pa
sakė; «Kiekviena daržovė tu
ri savo metladkį» Į tai Bundes
tango pirmininkas Gersten
maieris atsakė: «Ponas Chruš
čiovai jūsų daržovės Vokie
tijoje niekados neprinoks».
Kiek tai liečia nervų karą,
kurį rusai veda dėl Berlyno
pajungimo, dr Gerstenmaie
ris pasakė, kad visiems yra
gerai žinomas senas Lenino
receptas, pagal kurį pirmoj
eilėj reikia sudarinėti sutar-'
lis. gi vėliau jas laužyti Tai
per daug senas receptas kad
šiuo metu galėtų būti efek
tyvus.

kazacbstaniečiams išauginti
gausų derlių!» Tai aip gerai
pažįstamas Lietuvos jaunimui
kelias! Vi’nius Kazachstanas.
Šiandieną jie išvyksta į Nu
rilsko. Severžano, Arporsko
rajonus. Čia jie padės užau
ginti, nuimti ir sutvarkyti šių
metų tolimojo ir jiems sveti
mojo Kazachstano derlių.
Atvyksta vietinis korespon
dentas:
— Iš kur jūs, draugai?
— Nuo Kėdainių.
suojąnti
jô- 300 LIETUVIŠKOJO JAUNIMO
— Ar pirmą sykį važiuo
niausios Vilniaus liaudies tra
jate?
Į KAZACHSTANU
dicijos yra religiškos Bažny
— Pirmą.
čios Vilniuje dominuoja. Lie
Lietuvos radijo žiniomis, š.
tuva — svarbi R. katalikų baž
— Na, kaip savijauta, vyru
nyčios atspara Sovietų Sąjun m balandžio 25 d Vilniaus
goję. Daugumas gražių Vii geležinkel’o stoties perone kai?
— Ą, kol kas dar nieko
niaus bažnyčių ne tik užda susirinko 300 jaunų, pavasa
rytos, bet ir apgriuvusios. Šie rio saulėj įraudusiais veidais,
Viso šio trumpo pokalbio
nos aptrūnėjusios, langai kiau jaunuolių. Su lagaminais ran potekstė dvelkia lygiai ta pa
ri arba pridengti kartonu. Iš koše jie žengia kelionėn
čia nuotaika, kuri savo mėtų
Vilniaus bažnyčių veikiančių
Į kokią kelionę jie išsiren lydėjo mūsų jaunimą, kai jį
yra 14 (areli Varnas rado at gė? Aiškų atsakymą randa
virų tik 7 E) Kiekviena pa me ant vieno iš vagonų, ku gaudė ir vežė vokiškieji na
rapija turi mažiausia 5 000 na rio raudono audeklo juostoje ciai darbams į Rytus ir Vo
rių. Po karo daug bažnyčių yra įrašytas šūkis: «Padėsime kietiją.

Tautų apsisprendimo teisės
obalsis vis galingiau aidi per
visą pasaulį Kelia ir palai
ko vą obalsį netik mažesnio
sies pavergtosios tautos bet
ir kai kurios didžiosios vals
tybės Visa tai, savaime aiš
ku, padeda susvarbinti paverg
tųjų tautų reikalavimus Čia
bent trumpai suregistruosime
keletą tokių mums palankių
pareiškimų.
Viešėdamas Amerikoje. Pran
cūzijos šefas generolas de
Gauile San Francisco pasakė
kalbą, kurioje reikalavo lais
vės ir apsisprendimo teisės
viso pasaulio tautoms.
Labai įspūdingai tautų apsi
sprendimo teisė obalsis iški
lo Gegužės 1 dienos demons
tracijose Vakarų Berlyne Ber
lyno vyr. burmčst as Brandt
ir kiti kalbėtojai reikalavo,
kad tautų apsisprendimo tei
sė būtų taikoma netik Azijo
je bei Afrikoje, bet ir Euro
poje.

Toje Baltvyžio girioje kuri
pasiliko Lenkijos pusėje, yra
vienas ąžuolas, kurio amžius
siekia 900 metų. Tas medis ka
daise buvo vadinamas «Vytau
to ąžuolu», nes prie jo susto
davo DLK. Vytautas medžiok'ės metu 1409 metais, prieš
pat Žalgirio mūšį, prie to
ąžuolo stovyklavo Lietuvos ir
Lenkijos valdovai.
Prieš ketvertą desėtkų me
tų, lenkai tą ąžuolą pakrikšti
no Jogailos vardu. Ir keistas
daĮykas atsitiko. Ąžuolas pra
dėjo pūti iš vida s ir jis tiek
susilpnėjo, kad ištikusi audra
gali jį nuversti. Lenkų moks
liniukai griebėsi gelbėti tą is
torinį ąžuolą. priliejant cemen
to į išpuvusias vietas.
Attikus tą operaciją, medis
galėsiąs gyventi dar keletą
šimtų merų.
Sandara

g’au atsižvelgia į arabų inte
resus. Santykiai tarp šių vals
t.ybįų yra šalti. Geri ūkiški
santykiai yra tarp Izraelio ir
Ceylono. Burmos. Ghana, Ni
gerijos Liberijos ir kt. Šitiems
kraštams Izraelis padeda tech
nikais ir ūkine pagalba.
1947-1958 metais Gromyko,
dabartinis Sovietų Sąjungos
užsienių reikalų ministeris,
Jungtinėse* Tautose už Izrae
lį sakė «tiesiog zionistines
kalbas» Maskva tuoj suteikė
Izraeliui savo pripažinimą.
Tuo norėta drumsti Amerikos
ir Arebiį pasaulio santykiai ir
taip sukelti Artimų Rytų įtam
pą. Bet 1951 metais, pr sideng
darni bombos sprogimu Sovie
tų Rusijos atstovybėje, rusai
savo atstovą iš Tel Avivo at
šaukė. Izraelio policija prie
įvyKio tyrinėjimų vis dėlto ne
buvo prileista. Naujas Mask
vos pasiuntinys Abramowas
siekia santykių išlyginimo.
Britų politika Izraelio at
žvilgiu neturi didelio pasiti
kėjimo. Izraelio gyventojai
Didžiąją Britaniją prisimena
su dideliu kartumu. Daug an
glų yra arabų draugai, kurie
nori Izraelio išnykimo.
Turbūt nė vienos kitos pa

saulio valstybės strateginė pa
dėtis neturi tiek keblumų
kaip Izraelio Nė vienas Izra
elio kaimas nėra daugiau nu
tolęs nuo valstybės sienų kaip
16 mylių Siauriausia Izraelio
vieta tik 9 mylios. Izraelio
kaimynai neslepia savo norų
Izraelį «nutrinti nuo žemėla
pio». Tarp Izraelio ir arabų
yra tik karo paliaubos Pasi
rašyti taikos sutarčių arabai
nesiskubina Arabai nesisten
gia įkurdinti savo pabėgėlių
iš Izraelio. Pabėgėlių masė
vis laukia grįžimo į tėvynę.
Arabų įsitikinimu Izraelis iš
nyks.
Izraelis, kurio kiekvienas
dešimtas gyventojas yra ara
bas, prieš arabus neturi nea
pykantos. Bet kiekvienas žy
das prieš arabus jaučia tam
tikrą pranašumą. Žydai turi
pranašesnį ginklavimą ir tech
niką. Pačiame Izraelyje tarp
žydų ir arabų didesnių trinčių
nepasireiškia.
Su kaimynais Izraelis sie
kia derybų. Bet arabų valsty
bės neturi statyti Izraeliui ko
kių nors sąlygų. Derybos ga
Ii paliesti ir arabų pabėgėlių
klausimą. Izraelis sutiktų da
lį arabų pabėgėlių priimti

atgal.
Izraelis yra didelis stebu
klas Žydų tauta, išbarstyta
po visą pasaulį ir patyrusi di
dėlių nelaimių, po ilgų k sun
kių kovu atgavo gimtą žemę
ir sukūrė savo valstybę. Daug
žydų prakaito išgarino neder
linga Izraelio žemė. Tikėji
mas po ilgų amžių nepalūžo.
Izraelis laisva valstybė.

IZRAELIS
DR. VL. LITAS, Chicago, III.

Visi keliai veda į Romą.
Bet eilinis keleivis Izraelį pa
siekia tik dviem keliais: sau
sumos keliu iš Jordano pusės
jis gali patekti į Jeruzalę.
Lėktuvas nusileidžia prie Tel
Avivo Izraelis yra kiekvieno
izraelito pasididžiavimas; tik
besąlyginis tikėjimas, tvirta
viltis, pagaliau kraujas, pra
kaitas ir ašaros sukūrė šitą
valstybę. Izraelio vaikai da
bar iš ateities stiprybę se
mia.
Vargiai kurios kitos pasau
lio valstybės užsienių reika
lų ministerija turi tokias pras
tas patalpas kaip Izraelio: tik
6 ar 8 barakai. Bet Hebrajų
Universitetas Jeruzalėje, Tec
nikos Institutas Haifojeir Cha
im Weizmank Institutas Tel
Avive turi puikius rūmus ir
gerą aprūpinimą.
Izraelio politikos kursas nė
ra paprastas. Demokratinė Iz
raelio valstybė laikosi Vaka
rų kurso. Bet iš kitos pusės
trys milijonai žydų Sovietų
Sąjungoje ir satelituose duo• da pagrindo Izraeliui laikytis

didelio atsargumo prieš Rytų
bloką.
Izraelis dabar turi 1.8 mil.
gyventojų. Daugumas šitų gy
ventojų kilę iš Afrikos ir Azi
jos. Tik iš arabų kraštų į Iz
raelį imigravo 400.000 žydų.
Tarp Prancūzijos ir .zraelio yra natūrali draugystė.
< Prancūzaiir mes stovini prieš
arabų nacionalizmą. Mes ir
prancūzai esam prieš nacio
nalizmo išsigimimą ir teroriz
mą. «Tarp Italijos ir Izraelio
santykiai yra korektiški. Šiais
metais užmezgėme su Portu
galaja. Su Ispanija diplomai
nių santykių neturim Tą nu
lėmė mūsų vidaus politikos
motyvai. Turim korektiškus
santykius su Turkija. Bet
Suesso krizės metais Turki
ja savo atstovą iš Izraelio at
šaukė. Dabar abiejų valstybių
pasiuntinybes tvarko reikalų
vedėjai».
Šitas informacijas suteikė
vokiečiui Egou Heymann Iz
raeiio užsienių reikalų minis
terijos pareigūnai. Indija, ti
kriau p tiakiu i Nehru, dali

TAUTŲ APSISPRENDIMO TEI
SĖS OBALSiS V!o GALINGIAU
PER PASAULĮ EINA

VYTAUTO ĄŽUOLAS

Žemes- ūkiai
Izraelio žemės ūkio pagrin
das yra sodybos, vadinamos
kibbutzim Kibbutzim yra ben
druomeninis ūkis: privačios
nuosavybės čia nėra. Žydai iš
valdžios priima įsipareigoji
mą dirbti žemės ūkio darbus.
Vis dėlto kibbutzim nėra kol
chozas. Kibbutzimo dėsnis:
kiekvienas prisideda pagal
savo pajėgumą ir gauna, ko
jam reikia. Kibbutzimas įgy
vendino lygybės idealą Vi
daus santvarka yra demokra
tinė. Kibbutzimo vadovybė y
ra kibbutzimo narių renkama.
Vadovybė sudaro ūkio planą
ir dalina pajamas. Niekas nė
ra priverstas kibbutzime pasi
likti. Žmogus, pasitraukęs iš
kibbutzimo, atgauna įneštąka
pit-alą.
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1960 m. gegužės 21 d.

Sovietų Sąjungos komunistų
laikraštis «Partijos Statyba»
1939 m. rašė: «Išrauti religiją
iš darbininkų sąmonės yra
daug sunkiau, negu juos iš
laisvinti iš kapitalistų jun
go».18». O bedievių vadas Ja
rolavskis Hubelmann kartą iš
sitarė: «Yra sunku įdiegti ko
munizmas ten, kur liaudies
viena pusė tiki į Dievą, o an
tra bijosi velnio».

Krikščionybės likimas komunizmo režime
(tąsa)
Tačiau ir «malonės» aktai
nebuvo teikiami veltui: paleis
tieji iš Sibiro ar kalėjimų tu
rėjo pasižadėti lojalumą rėži
mui. Pažado nevykdymas grę
šia grįžimu atgal. Ir konse
kruotieji vyskupai nebuvo lais
vi nuo tokio pažado. Kinijoje
komunistinė valdžia tiesiog ėmė skirti vyskupus be poptie
žiaus sutikimo iš aiškiai rėži
mui palankių asmenų, tuo bū
du sudarydami sekimą nuo Ro
mos, kuo taip sielojosi dabar
tinis popiežius Jonas XXIII
savo raštuose ir kalbose.
Paskutinių 10 metų komunis
tinės diktatūros kova su Baž
nyčia ir herojiška tikinčiųjų
rezistencija rodo, kad jau pri
eita
prie
kulminacį
nio taško, kurį pramatė Lėni
nas, tvirtinęs, kad ateis lai
kas, kada komunizmas su‘■i
durs akis į akį su vieninteliu
priešu — krikščionybe. Tas
vyksta mūsų dienose. Situaci
jos tragiškumas yra Čia kad
šiandien Vakarų krikščionis
kasis pasaulis nemano šio pa
vojaus. Jam komunizmas tik
grėsmė patogiam gyvenimui,
pasikėsinimas į jo policinę
laisvę, į ekonominį gerbūvį.
Politikai gyvena iliuzijomis,
kad komunizmas galima atrem
ti ir nugalėti vien socialiniais
faktoriais, kai tuo tarpu ko
munizmas ne buržuaziją, o
krikščionybę laiko svarbiau*šia kl utimi jo siekiamam
ateistinio materializmo trium
fui ne tik pa-s save. bet ir vi
same pasaulyje. Komunizmui
krikščionybė yra priešas Nr.
1, kai tuo tarpu daugeliui
krikščionių komunizmas nėra
j Jks priešas
Visoje Bažnyčios istorijoje,
pilnoje įvairių persekiojimų.
nėra buvę vi-uotinesnio, rafi
nuotinesnio ir sistematingesnio, kaip šiandien i komunistų
nagus patekusioje Europos
pusėje su 75 090 O.,O katalikų.
Ideologinėje plotmėje ši kova
siekia ir tuos kraštus, kurie
dar nėra komunizmo valdžio
je. Ypačiai ekonomiškai arsi
likusiuose kraštuose komuniz
mas neiškiša pirmon vieton
religijos sunaikinimo klausi
mo. o prisistato kaip kovojąs
už teisingumą, siekiąs darbo
žmogų išvaduoti iš prispau
dejų ir išnaudotojų rankų. Ko
Ki butzimas turi didelę pra
mogų salę, kuri kartu yra ir
valgykla. Niekas nėra verčia
mas naudotis šia bendruome
nės valgykla. Bet daugumui
ji sudaro patogumų. Žmona
ir vyras dirba skirtingus dar
bus ir “turi skirtingą dienos
ritmą Individualaus maisto pa
sigamiaimas užima daug laiko
Kibbutzimas priima visus
geros valios tautiečius, kurie
no«n įsijungti į bendruomenę.
Bet kibbutzimas nėra spor
to klubas. Kikvienas, norėda
mas patekti į kibbutzifSą, me
tus laiko turi pasilikti kandi
datu, ir po kandidatavimo me
tų už jo priėmimą turi pasi
sakyti du trečdaliai kibbutzimo narių. Vieną kibbutzimą,
pvz , sudaro 120 šeimų iš 550
žmonių. Vaikai po 18 metų
turi teisę būtikibbutzimo na
riais. Kibbutzimas nežiūrint
sunkių priėmimo sąlygų, sa
vo gyvenimo forma ir darbu
patraukia daug žmonių Bet
didelio palinkimo eiti Į že
mės ūki dabar vis dėlto nėra
1946. 1947 ir 1948 metais,
kada vyko kovos, kibbutzimai
buvo atsparos punktai. Dau
guma kibbutzimų twi įreng
tas priešlėktuvines patalpas.
Mes čia gyvename arti vals

monizmas skelbiasi sukursiąs
ateities rojų ir savo saule
nušviesiąs visą žemę. Religi
nis reikalas išryškės tada, kai
valdžia bus jau jų rankose.
Tada bus paleistas visas iš
bandytas naikinamasis apara
tas. Reikia nepamiršti, kad už
pasaulinio komunizmo pečių
stovi didžiausia pasaulio vals
tybė, su savo aparatu ir kapi
falu, remianti komunizmą, kur
tik jis bebūtų. O komunizmo
siekimas visur tas pats — su
naikinti krikščionybę Štai
kur pavojus Vakarų krikščio
niškai kultūrai!

IV KRIKŠČIONYBĖS
REZISTENCIJA
Krikščionybė išgyveno So
vietų Sąjungoje jau virš 40
metų, o po kare užimtuose
kraštuose ap*ie 15 metu nuo
latinio persekiojimo, kyla
klausimas kas beliko iš krikš
čionybės? Ar ji esamose sąly
gose gali dar egzistuoti ir
kaip nors reikštis?

1. Bažnyčia prisitaiko
naujem.; sąlygoms

Kam krikščionybės ir tikėj mo esmė buvo tik apeigose,
sporadiškame bažnyčios lan
kyme. kas į ją žiūrėjo, kaip
į gerai suorganizuotą žemišką
karalystę, tam krikščionybė
komunizmo rėžime yra jau
žuvusi Komunizm s savo per
sekiojimu išsijojo tikinčiuo
sius. kaip kviečius: pelai at
krito. pasturlakai išsiskyrė.
Tačiau likusieji sustiprino sa
vo tikėjimą, pasilaikydami jo
esmę Kristus Samarietei aiš
kino, jog ateis laikas, kada
tikrieji Tėvo garbintojai bus
ne tie kurie jį garbina Jeru
žalėje ąr ant Gariz»m kalno,
o tik tie. kurie garbins JĮ mei
lėj ir tiesoje. Šiedu pagrindi
niai st l>pai
meilė ir tiesa
— yra stipriausi krikščiony
bės ramsčiai kada išorinis
Bažnyčios rūmas yra apardy
tas Krikščionybės esmei iš
ryškėti padėjo persekiojamų
audros. Ištremtieji ir kalina/
mieji parodė nepaprastos ar
timo meilės pavyzdžių Iš ša
lies juos stebintieji, galėjo se
novės pagonių žodžiais sakytu
«Žiūrėkite, kaip jie mylisi».
Net ir abejingiems ar prieešiš

tybės sienų»... Išorinė grės
mė stiprina kibbutzimą. Zionizmas dabar virsta izraeliti
niu patriotizmu, šitas virti
mas atsilieps ir į kibbutzimo
formą.
Krašto gynyba

Berlyno bankininkas Fuer
stenberg pasakė: «Krikščio
niškas bankas ir žyd ška ar
mija» Izraelis turi stiprią ar
miją. Yra ir moterų karo tar
nyba Tik ligonis atleidžia
mas nuo karinės prievolės.
Rekrūtai ateina iš 60 įvairių
kraštų. Izraelio, karinė vado
vybė su rekrūtais turi dide
lių sunkumų, jiems teikia duo
ti karinį ir pilietinį auklėji
mą Rekrutai turi išmokti he
brajų kalbos Izraelio armija
dar niekada nesitraukė «Mū
sų vaikinai ir merginos jau
čia didelę garbę užsidėti ka
rio uniformą . sakė Izraelio
armijos majoras. Žydų lai
kraščiai kasdien praneša a
pie susidūrimus prie sienų Vi
si Izraelio kaimynai yra jo
priešai. Izraelio žmonių gyve
nimas yra pavojingas. Kari
nės jėgos yra nuolatiniame
parengties stovyje..Karinome
nes parengimas yra gana kie

1937 m. Sovietų Sąjungoje
buvo 30.060 registruotų pra
voslavų parapijų. (Maždaug
tiek pat ir dabar). Jei atsi- minsime, kad kiekvienai jų
registruoti reikėjo bent 20 as
menų, kurie dėl to galėjo lauk
ti tik nemalonumų, galima pri
leisti, kad religiją išpažinti
drąsa nėra išnykusi nė pa
čioje Sovietų Sąjungoje, kur
šiandien registruotoms para
Į tarpukalnes gula rūkai,
pijoms priklauso apie 35.000.
Plaukia rytas padangių vaga.
000 Sovietų piliečių. Bažny
Visos žvaigždės, kur naktį rinkai
čių, ir kunigų išlaikymo naš
Tau iš rankų pabyra staiga.
ta, kuri taip sunkiai gula ant
tikinčiųjų pečių, irgi rodo re
Ir žiūri------ tiktai delnas pūslėtas.
Ilginį sąmoningumą. Kai 1922Tik d rbai vėl tie patys seni.
23 ir 1929-30 m. persekiojimų
Stebuklingų sapnų palydėtas,
audroje daugelis vyskupų bu
Imi naštą dienos ir eini.
vo areštuoti, tatai pramatant,
kiekvieno vietoje liko iš ankš
to konsekruotas įpėdinis, pa
siruošęs ir jis atsidurti kalė
jime ar ištrėmime, kai tik
bus dešifruotas. Kam teko ii
gesnį laiką būti Rusijoje (kad
ir nelaisvam), tas tvirtina, kad
dar šiandien apie pusė Rusi
kurias
tradicines
formas
su
jos
gyventojų tikipnors žymi
kai nusiteikusiems buvo aiš
sirado
naujų,
galimų
pagal
ku, ką žmogui duoda religija:
dalis formaliai ir nepriklauso'
ištvermės, kantrybės kitiems esamas sąlygas, bjet ir Sovie prie' veikiančios Bažnyčios. - 4
pasiaukojimo, dvasios ramy tų sąjungoje, kur krikščiony
bės Užtat suprantama kodėl bė išgyveno ilgiausią ir žiau Antra pusė religijos atžvilgiu
religinis gyvenimas taip sti niausią persekiojimą ( 1917 • yra indiferentiška, tačiau jo
prus. taip vertinamas ir bran 1939), pačių komunistų liudi kiu būdu ne bedieviška. Tai
ginamas Sdbire bei kitose trem jimu išliko gyva ir gaji. Baž
ties vietose Ten knkščienybė nyčių uždarymas, vyskupų ir jau komunistų rėžimo išau
yra gryna, ai-ki. veikli. Ji ma kunigų areštai, trėmimai ir klėta karta. Ji vengia bažny
tomą iš tremtyje sukurtų mal žudymai, visa propaganda ir čios, religines praktikas atlie
dų — tos intymaus su Dievu religijos suniekinimas tik dar ka retai ir Kur nors pasislė
bendravimo formos, kur žmo labiau sustiprino religinį jaus pus.
gus Dievą garbina kaip tik mą. Okupuotuose kraštuose
pagal u. na Kristaus pageida antireliginė propaganda su
(B. D.)
prasta kaip viena rusifikaci
vimą — meilėje ir tiesoje.
Toliau, krikščionybė komu jos priemonių ir todėl visuoti
nistiniame režime mokėjo pri nai atmetama, stengiamasi jai
sitaikvti ta prasme, kad ji, nepasiduoti Kas atsisako re
esmėje pasilikusi autentiška, ligijos, tampa ateistu, tas lai
principinga, paaukojusi kei komas ir savo kra to išdavi
ku. į ateistines paskaitas lan
kosi tik suvaryti klausytojai.
tas Kiekvienas kareivis turi
mokėti užrištom akim išardy
ti ir vėl sutverti ku kosvaidį.
Kareivių auklėjime didelę
rolę turi biblija." Kiekvienas
kareivis gauna bibliją. Prieš
pratybų žygį pirmiausia skai
tomą biblijos ištrauka. Bibli
ja mini kiekvieną Izraelio že
mės kampelį
32% IzraeMo gyventojų yra
gimę pačiame Izraelyje Imi
graptų virš 20 metų įjungi
mas į viešą Izraelio gyveni
mą nėra lengva problema
Tarp senų ir naujai atvyku
sių gyventojų įvyksta net kru
vinų susirėmimu yks’ta ko
va del butų ir darbo Imigran
tai iš Afrikos ir Azijos kilu
siems iš Europos nenori leis
ti pirmenybių. Artimiausia ateitis nežada egzistencijos pa
lengvėjimo.
Eksportas tik trečdalį pa
dengia importo. Daug kapita
lo įplaukia j Izraelį Bet ar
tas šaltinis yra amžinas?
Išvažiavimas iš Izraelio di
delis Bet jis vis dėlto didi
na arabų viltis. Žinoma Izrae
lis turi arabams atsilyginti už
skriaudas Kitaip bus amži
nas karo stovis.
Drg.

Penktas — «NEŽUDYK»
(AR MIRTIES BAUSMĖ YRA ATSILIKIMO ŽENKLAS?)
Chessman’o istorija padarė
aktualu mirties bausmės įsta
tymą. Daugelis valstybių turi
numėčiusios mirties bausmę
savo įstatymuose, nors prak
tiškai jos niekad nevartoja,
kitos tą įstatymą pritaiko la
bai lengvai, o kai kurios ją
yra išbraukusios iš savo įsta
tymų
Kokios nuomonės turė ų lai
ky is katalikas? Čia Bažnyčia
palieka pilną laisvę Gali bū
ti geras katalikas pripažinda
mas valstybei mirties baus
mės teisę, kaip ir ne.
Mirties bausmės šalininkai
paduoda štai kokius motyvus.
Dėl žmogaus viso kūno gero
vės kartais reikia nupjauti ne
sveiką jo narį, taip ir valsty
bė. visumos labui, turi paša
linti visuomenei pavojingą pi
lietį.
Kad mūsų ^alkais — pažan
gos ir kultūros laikais — pa
pildomi didžiausi prasižengi
mai. neatsilieku nuo senovės
laikų, turime užtektinai pa

vyzdžių. Atgrąsyti nuo jų tu
ri būti numatyta atatinkama
bausmė Laikinoji bausmė ko
kia ji bebūtų, nėra toks stip
rus stabdis, palieka viltį išsi
gelbėti, ar tai pabėgant, ar
tai amnestijos keliu ar kitu
būdu Vienintelė efektyvi ba
usmė yra mirties bausmė, t.
y praradimas didžiausios ver
lybės — savo gyvybės.
Be tinkamos bausmės — mir
ties bausmės — nusikaltėlių
elementas perdaug išdrasėtų,
taptų pavojingu geriems pilie
čiams kurie būtų nuolatinėje
baimėje dėl savo gyvybės ar
savo turto Atrodytų, kad vals
tybė globotų daugiau nusikal
tėlius negu tuos, kurie dirba
jos labui.
PASTABA: prieš mirties ba
usmę kovoja daugiausiai su
interesuoti žmonės arba ma
terialiai arba moraliniai, steng
damiesi tuo sumažinti savo
paties padarytus prasižengi
mus.
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«JAUNYSTES

Al D AS*

<M L s skyrius jaunimui.

Redaguoja Redakcinė Komisijai

Julija Šimonytė, Aloyzas Kuniškis,
Julija Jurgelevičiūtė. Danutė Jurevi
čiūtė, ir Genovaitė Svinkūnaitė
Raštus siusti — «Jaunystės Aidui»,
Caixa Postai 4118

São Paulo.

DOMĖS VISIEMS ATEITININKAMS

Gegužės 22 dieną, sekmadienį. 9 vai. ryto bus vi
sų São Paulo Ateitininkų bendra Velykinė Šv. Komuni
ja ir po to — AGAPÉ.
Prašoma iš anksto visų prie tų iškilmių rengtis.
Tikimasi, kad kiekvienas Ateitininkas šitą šventą parei
gą laikys savo garbės pareiga.
São Paulo Ateitininkų
Valdyba

A. L. S. J.

O, Kad Visi Kunigai Būtu Geri!
Tai būtų Ubai džiugu, Mie
las Drauge! Tai yra idealas
kurio siekia Kristus per savo
įkurtą Bažnyčią. Atrodo, kad
mes esame tos pačios nuomo
nės. Mūsų nuomonės tik ski
riasi, kai tu panaudoki tą fak
tą, kad pasitaiko ir blogu ku
nigų, savo netikėjimui ginti.
Tikėjimas tvarko mūsų san
tykius su Dievu. Arne tiesa?
Todėl mums labiausiai ture
tų rūpėti tie dalykai, kurie
palaiko mūsų vidinį gyveni
mą, Dievo Malonės gyvenimą
mumyse, o ta«i yra sakramen
tai. Jie suteikia mums Malo
nę, parengia mus amžinybės
gyvenimui. Sakramentai turi
lygiai tą pačią vertę kai jas
teikia geras ar blogas kuni
gas. Duoda malonę Dievo ga
lybe, nežiūrint į tą kas juos
teikia.
Tiksliau kalbant: Kada koks
nors kunigas, kad ir labai blo
gas bebūtų, krikštyja tavo vai
ką, lygiai jam atleidžiama
gimtoji nuodėmė, jis tampa
Dievo vaiku ir Dangaus pa
veldėtoju. jeigu jį krykštytų
didžiausias Bažnyčios šventa
sis.
Kada tau duoda išrišimą
per išpažintį, tau apleidžiamos
visos nuodėmės visiškai neat
sižvelgiant į kunigo moralinį
gyvenimą. Galutinai ne jis,
bet Dievas per jį atleidžia ta
vo nuodėmes.
Tavo moterystė yra lygiai
teisėta ir Dievo palaiminta
jeigu ji buvo palaiminta kuni
go nusidėjėlio arba didžiau
sio Bažnyčios kankinio.
Taip yra. Tai yra tiesa. Ir
taip yra su visais sakramen
tais. Tu dar tuo abejoji? Klau
syk kada vyksti į užsienį ir
turi pereiti pasienio kontrolę
ar tave klausia kas, pasira
šęs po tavo vizą yra pavyz
dingas šeimos tėvas, nėra gir
tuoklis ar vagis? Ne Svarbu
kad parašas yra įgalioto kon
šulo, visiškai nesvarbu koks
yra je moralinis gyvenimas.
Panašiai yra ir čia. Tavo iš

ganymo pasas galioja, jeigu
jis tik turi Kristaus Tarno pa
rašą, visiškai neatsižvelgiant
į jo elgesį šioje žemėje.
Bet, kalbėkim atvirai, kaip
ispanai sako: «Ni tanto, ni tan
calvo». Nėra tiek blogų kuni
gų, kiek nuodingi liežuviai
priskaičiuoja. Jok'ia profesija
savo sąraše neturi tiek daug
kilnių, dorų žmonių kaip ku
nigų luomas.
Prisiminkime tik šventųo
sius, ° kankinius, misijonierius,
Taip norėčiau šiandien su tavim pabūti
kurie dirba raupsuotų tarpe,
Ten pas gimtą grįčią prie baltų beržų...
ligoninėse, pagonių šalyse,
Tau papuoščiau galvą aš melsvom žibutėm,
toli nuo savo šeimos, giminių
Suptųsi drugeliai ant margų žiedų...
savo krašto, kultūros gyven
Vėl mane kaip mažą prie krūtinės glaustum,
mo, atsižada visų gyvenimo
Klansinėtum tyliai, ar nepavargau —
patogumų, kad galėtų tinka
Vėl
žydėtų sodai, vėliai grįžtų paukščiai...
mai atsiduoti Dievui ir dėl
Vėl girdėčiau balsą iš paties dangaus...
jo aukotis mūsų sielos išga
nymui.
Pamenu, 1. ai saulei leidžiantis, prie vartų
Neniekink blogus kunigus.
Tu mane sutikus pabarei švelniai. . .
Turėk jiems užuojautą Jie
Ak nepažinojau dar tuokart tavo vargo —
verti pasigailėjimo. Neša di
Ak, dar nežinojau, kur kančių keliai. ..
delę atsakomybę Dievo aky
yse. Nenorėčiau būti jų vieto
Motin, šiandien palmių soduose paklydau!
je, kai jiems teks stoti Visa
0 ateik, par veski į gimtus namus —
galio akyvaizdoje.
Čia nėra berželių nei medinių kryžių,
Be tavęs čia nyku baisiai neramu...
Bažnyčia nekalt*, kad pa
sitaiko blogų kunigų Būti’
Taip norėčiau šiandien su tavim pabūti,
kalta, jeigu ji tam nieko ne
Ten pas gimtą grįčią prie baltų beržų
darytų Ir kaip stengiasi Baž
Tau papuoščiau galvą aš melsvom žibutėm,
nyčia, kad jos tarnai būtų
Suptus! drugeliai ant margų žiedų...
verti to kilnaus uždavinio ku
rį atlieka žemėje.
Su kokiu rūpestingumu yra atrenkami kandidatai į ku
nigus. Ne kiekvienas gali bū
ti kunigu Ilgi studijų metai
— 13 18 metų. Pagalvok ge
Sekmadienį 29 dieną gegužės mėn. 3 vai. po piet
V. Zelinos gimnazijos salėje bus dainų ir muzikos Va
rai, tiek metų mokslo, dide
karas — KONCERTAS. — Programą atliks gimnazistai,
lių išsižadėjimų, kietų bandy
muzikos
mokiniai ir moksleiviai ateitininkai. Koncertui
mų... Ilgiausios studijos ir di
vadovauja prof, panelė Elvira Kilčiauskaitė.
džiausi bandymai. Sunkios
(Dalyvavimas veltui) Įėjimas nemokamas.
bausmės tam, taikomos pagal
Bažnyčios Įstatus, kuris pra
sižengia, kuris nusideda, nu kaip jie elgiasi.» Mat. 23/2 3
— Aleksandras Boguslausklysta, atpuola...
Kiekvienas atsakys pate už kas su savo dukrele praėjusį
Svarbiausia yra tai. ka Vieš savo elgesį. Bet, nežiūrint penktadienį išvyko «■ arig»
pats Jėzus yra pasakęs Tą viso to, prašykime Dievo, kad kompanijos lėktuvu į USA,
kur žada praleisti atostogas.
mes kiekvienas turėtume tu
mūsų
gyvenime
sutiktas
kuni
Panelė Boguslauskaitė yia ak
rėti omeny: «Rašto žinovai ir
tyvi ateitininkė. São Paulo
Fariziejai atsisėdo Mozės kr& gas būtų geras kunigas.
Ateitininkai linki jai smagių
sėj, pildykite viską ką jie
atostogų.
jums sakys, nesielkite tačiau

Auksinas Paveikslas
Paulius Jurkus

(tąsa)
Supratau, kur jis taikė. Jis
priminė visa, ką buvau už
miršus. Ak, ten. svetimam mi
este, nieko nebuvo ir nieka
dos nieko negali būti
Jis tylėjo prislėgtas.- Kaž
kur cyptelėjo paukštelis, upė
je pliaukštelėjo žuvis, suve
reno meldai.
- Eime. — vos ištariau.
—- Ne Onute, pabūkime dar
čia, nes paskui tu vėl iške
liausi.
jo balsas virpėjo
— O. ne. Poviiiuk, ne! — pri
si glaudžiau prie jo ir pravir
kau.
— Tavęs ten laukia ..
- Niekas ten manęs nelau
kia ir niekas neriša... Aš nie
kur nevažiuosiu, niekur .. Tu
atleisk, buvau negera.. — ver
kiau ir glaudžiausi prie jo
krūtinės Jis glostė man plau
kus, pečius ir bučiavo ašaro
tą veidą
Nuėjom tolyn takeliu. Už so
do pasukom į vieškelį ir sus
tojom ant tilto Pasilenkėm,
ir Varduvoje a'spindėjo mū
sų veidai.
- Onute, ten mes, — kuž
dėjo Povilas.
— Tai, mes!
Neišsakomas jausmas užlie
jo mane, jausmas, kurio nie
kada nebuvau patyrus Tar
tum šita upė. sodai ir namai
man sakytų: gera, gera
Iš kiemo vartų traukė jau
nimo būriai ir dainavo:
Drąsiai aukštai pakils balsai
Išauš kita gadynė...

Daina skambėjo visuose
laukuose ir plaukė tolyn tolÁn. Mūsų širdys skrido kar
tu su ja.
Jis mane palydėjo iki durų.
Greit įbėgau į kambarį, pra
vėriau langą ir žiūrėjau kaip
jo šešėlis nyksta kiemo gilu
moe.
(Bus daugiau)

— Ateitininkai nuoširdžiai
dėkoja panelei Marijai Kardauskaitei. kuri negalėdama
asmeniškai dalyvauti Agapėje paaukojo 200 cruzeirų, su
prasdama jaunimo reikalus ir
jų mažas įplaukas.
— Praėjusį sekmadienį Bra
zilijos Liet Kat Bendruome
nės Choras giedojo Lapoję
per lietuvių pamaldas 4 vai.
po piet Nuostabiai skambėjo
lietuviškos giesmės toje didin
goję Šventovėje. Bažnyčios
klebonas, sužavėtas lietuvių
giedojimu, atsisveikindamas
palinkėjo choro pirm ponui
Bagdžiui sėkmingos ateities
jungiant ir išlaikant šių laikų
jaunimą tokiam kilniam uždą
viniui.
Choro rėmėjas nonas Van
cevičius pavaišino choristus,
kas buvo labai gražu iš jo
pusės.
Br. L K Chorui linkime
gražios ateities.
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LIETUVA

LIETUVIŠKŲ PAMALDŲ KA

NATŪRALIZACIJOS DOKUMENTUS

Vincai /Povilaš Z)d be /iš

Jums greitai, pigiai ir sąžiningai gali sudarysi ko
inercinė raštinė «LITUANICA» Rua Florencio de Abreu,
157, 2.0 andar, Conjunto 204, Tel. 33-6276, Adresas laiš
kams: «LITUANICA» Caixa postal 7988, São Paulo.
Darome natūralizacijos (Brazilijos pilietybės) do
kumentus lietuviams ir svetimtaučiams gyvenantiems
visoje Brazilijos teritorijoje Duodame nemokamai tuo
reikalu visas reikalingas infornfacijas žodžiu ir raštu.

LENDORIUS

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

LIETUVIS ADVOKATAS
Kai Jums reiks kokio nors patarnavimo,
kreipkitės j savo tautietį
RAŠTINĖ
Rua Boa Vista, 133
5° andar - sala 11

REZIDENCIJA:
R- Abauna, 36
Moinho Velho,
Fone 63-6273

_ n.rrr„

o. rAU.^U

Utinga 17,00 vai.,
Trečią:
Agua Rasa 8 vai..
Moinho Velho 11 vai.,
Lapa 16 vai.,
Paskutinį:
Vila Anastacio 8,30 vai.,

GEROS ŽINIOS
JAU GALITE PADĖTI SAVO ARTIMIESIEMS
LIETUVOJE IR SIBIRE

* Skubiai išsiunčiamo aprangą, maistą, medžiagas, me
gstinius, 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 nas:
Jonas Valavičius, R. Pe. Bened. de Camargo, 698, Penha
AL Bo-gaslauókas, R. Uranium, 240 - Brooklyn Paulista
Rašykite: Caixa postal 403 — São Paulo.
SIUNTINIAI Į LIETUVĄ

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.
Madeiras em geral

SĖDĖ: Rua México, 98 - 9.o - sala 904 — Fone: 52-0229
Endereço Telegráfico: «CABIUNA»
Rio de Janeiro

Serraria « I T A » — Serra dos Aimorés — Município de
Nanque - Estado de Minas Gerais

«TĖVYNES GARSAI”

SIUVĖJAS
POVILAS AMBROZEVIÕ1US
Rua Inhagapi, 9 - V. Zelina
(prasideda iš Av. Zelina, 595)

LIETUVIŠKOS MUZIKOS VALANDA.
VIENTN-t^AI ATSTOVAI

RADiO^COMETA — Z.Y.R. 217, Vidutinėmis bangomis
1.130 kels. Mikrobangomis (frequência modulada) 1971 mg.

GARSIOJO

VANDENS

L I N D O T A

srhãoí cAicrarra

SEKMADIENIAIS

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

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!

Rua Dino Bueno, 795 a 835
Telefones: 51-4019 e 51-2223
Caixa Postai 3967

Vadovauja «TĖVYNĖS GARSAI» Kolektyvas.
Adresas: Caixa Postai 403, S. Paulo, BRAZIL.
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Aberturas de firmas
Encerramentos de firmas
Transferencias de firmas
Contrai, na Junta Comercial
Dis^at. na Junta Comercial
Escritas Fiscais
Escritas Comerciais
HORÁRIO das

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

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

JVaicunehto
I

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

Atlieka firmų atidarymus, perleidimus, komercines
ir industrialines apyskaitas, sutvarko dokumen
tus, sudaro sutartis surašo prašymus ir ki
tos rūšies darbus atlieka.
|i
; Juridinis Departamentas — Nejudomo turto pardavimas
| Av. Zelina, 831 — Vila Zelina — TeL 63-2767 - S. Pa^ulo

1

Skaitykite «Músu Lietuva»

u

RUA COSTA BARROS,

tomams OmfflOnmi

34-0

TEL. 63-3285

VéLA ALPINA

6
JONAS ŠIRVRDAS
Clube de Regatas Tietê
Av. Tiradentes, 843 - Capital
STASYS VANCEVIČIUS
R. Thomė de Sousa, 314 - Capital

ĄV.

ZELINA,

515

—

CA>XA

POSTAL, 4118 — SÃO PAULO

<
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SKAUDA DANTĮ?
Nieko nelaukdamas kreiptis į chirurgą dantistą
Alcciio de Jrança Camai^o,

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

V A l\ A i) E

i
Raželio m. 11 d. Vila ZeKnoje, gimnazijos salėje.
| Gros puikus orkestras, veiks skanus bufetas, įdomi
I programa scenoje. Vakaras įvyks beveik šv. Antano
į išvakarėse. Tai bus kartu ir namoradų vakaras.
Nepraleiskite progos ir jau iš anksto ruoškitės
apsirūpindami kvietimais ir staliukais,

KIRPIMO IR SIUVIMO MOKYKLA

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

"TOTIJA”

ANTANO PAVILONIO

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 Ęnsino Profissional»
Pamokos vyksta vakarais
- Užsirašyti pas mokyklos direktorę Sofiją Miskikaitę ------ Rua da Graça, 381 — casa 6 — Bom Retiro ------- I

Manufatura de «Botões Estrela»
Rrua Prof. Gustavo P. de Andrade, 116, caixa pos
tal 4118 - Vila Zelina, Tel. (recados): 63-1987, São Paulo.
Čia yra didžiausias pasirinkimas, dideliais ir ma
žesniais kiekiais, įvairiausių rūšių ir spalvų guzikų ir
lietsargiams dalių.

Brolija užpraš
d. gegužės 7 1
narį Juozą Za;

— Ketvirtadienį, 26 d. ge
gūžės mėn. yra V. Dangun
LIETUVIŲ SĄJUNGOS BRAZILIJOJ VALDYBAI (į rankas) Įžengimo šventė. Vila Zelinoje šv. mišios bus: 6, 7, 8 ir
DIDŽIAI GERBIAMIEJI,
19:45 vai. Valstybinės įstaigos
' ir mokyklos nedirbs.
Perskaitę paskutinį «ML» numerį labai nus
tebome radę viešai paskelbta pranešimą apie tai, kad Lietu
— Liet Kat Bendruomenės
vių Sąjungos Valdyba, savo posėdyje š.m balandžio 29 d. choras praėjusį sekmadienį
nutarė mus iš Sąjungos larių pašalinti, kaip kenksmingus puikiai giedojo lietuviams pa
S gai ir nedrausmingus. Kadangi iki šiol iš S-gos Valdybos
tuo reikalu jokio pranešimo ar įspėjimo, kaip tiesioginiai maldų metu Lapoję. Gaila
suinteresuoti, negavome, tai randame, kad toks paskelbimas kad neperdaugtausia. gal būt
buvo padarytas su tikslu mus viešai apšmeižti ir pažeminti, del lietaus buvo susirinkę
prieš ką griežtai protestuojame. Tokį Valdybos nutarimą žmonių. Lapos gyventojas St.
prieš narius, dirbančius daugiau kaip 25 metai organizacijoje Vencevičius choristus pavai
1 kome neteisėtu ir jo nepripažįstame Skaitome, kad tai šino ir dar tūkstanti kruzeirų
yra neleistinas Valdybos savivaliavimas, už kurį ji turės at paaukojo choro reikalams.
sakyti prieš visuotiną narių susirinkimą, kaipo vyriausią or
— Šį sekmadienį Vila Zėiiganizacijos organą Be to. reikalaujame ne vėliau, kaip iki
šio mėnesio pabaigos, raštu mums pranešti kur ir kada mes noje ruošiamas Ste giamojo
pakenkėm Lietuvių Sąjungai Brazilijoj ar prasilenkėm suor- Seimo 40 metų sukakties pa
minėjimas 15 vai. gimnazijos
ganizacijos drausmei.
salėje. Paskaitą skaitys Stei
Su pagarba
giamojo Seimo atstovas Ka
zys Vosylius.
JONAS SIRVYDAS

ganizavimui, nakvynėmis, vi
zitais. be to - paklojo 10 000
Jau penktą kartą šiais me kruzeirų BRASIL - LITUANIA
tais mirtis aplanko nedidelę rungtynių atminimo vėliavė
Rio de Janeiro lietuvių kolo lėms pagaminti.
Lietuvių kolonija Rio deJa
niją, pasiimdama sau auką.
neire
skaudžiai pajuto Eduar
i960 m. gegužės mėn. 4 d. 13
vai. staiga mirė nei pusės do mirtį. Prie pašarvoto Šv.
amžiaus nesulaukęs Eduar Teresės koplyčioj velionies
das Girčys.
budėjo šeimos nariai, lietervių
Mažytis atvežtas iš Lietu org pirmininkai, Lietuvos Pa
vos jis nuo pat vaikystės ė- siuntinybės atstovas, bičiuliai
me labai domėtis sportu ir ir draugai brazilu Gegužės
S. Pauly begyvendamas ir da mėn. 5 d. buvo palydėtas į
lyvaudamas įvairiose sporto Caju kapus, kur atsisveikini
rungtynėse buvo laimėjęs per mo žodį tarė kun. J. Janilio100 įvairių pasižymėjimo žen nis.
klų bei medahų.
, ■
Eduardas Girčys ilgai pa
Persikėlęs į Rio tarnybai liks Brazilijos lietuvių atmini
Eduardas, dieną dirbdamas, me, kaip pavyzdys vyro, sa
STASYS VANCEVIČIUS
vakarais mokėsi svetimu kal vo pasiryžimu ir kantrumu São Paulo, 1960 m. gegužės 18 d.
bų ir ilgainiui buvo vertėjas prasky-nvsio sau keiią sveti
įvairioms amerikiečių komiai mame krašte, vyro daug nujoms, atvykstančioms į Brazil! sipelnusio lietuvių tautai po
A. A. EDUARDUI GIRČIUI
ją prekybinių santykių reika puliarizuojant Tėvynės vardą
lais. Įgyjęs daug patyrimo E- svetimtaučių tarpe.. Ilsėkis
mirus, jo šeimai bei giminėms reiškia
duardas. nors ir neturėdamas ramybėje, Bičiulį.
gilią užuojautą
daug pinigų pradžiai, įsteigė
Petras Babickas
savo parduotuvę (atsarginės
Kazys Bacevičius su šeima
automobilių dalys, kuri pasta «MŪSŲ LIETUVOS» PRENU
raišiais metais darydavę miMERATORIAI IR RĖMĖJAI
įioniaes apyvartas.
stiprėti
želio įvykius, masines depor
Eduardas Girčys turėjo di
Ki a nelaimė įvyko tą pat taci.ias Sibiran minėti 19 d.
Garbės prenumeratą 1500 cr dieną Via Anchieta auto estra
delį patraukimą prie žurnaliz
birželio 15 vai São Bento gim
ALFONSAS
PUPBLIS,
mo. Rašė korespondencijas ne
doje Jonas Buitvidas, gyve
Rėmėjo prenum. 600 cr.
tik viet., bet ir Argentinos
nantis Moinho Velho džypu» nazijos salėje. Kalbėti kvies
Napoleonas
Gtidliauskas,
lietuvių bei J. Amerikos Vais
kartu su savo sužadėtine vy ti nutarta deputatę Maria Con
500
cr.:
Barbora
Juzienė.
tybių spaudai. Pasaulinio Fut
ko darban į Willys Overland ceíção Neves, kuri prieš po
cr: Ant Vidutis, Motie automobilių fabriką Bevažiuo
bolo Čempionato metu Rio de jus400Sejunas,
Kazys Lipas. VIa jant. džypuka'S apsivertė. Va ra metų savo akimis matė ko
Janeire Eduardas buvo pa
munistinį «rojų» Rusijoje.
kviestas rungtynių eigą refe das Zaikauskas, Petras Strai- žiavusieji po apversiu džypu
Lietuvių Dienos - 35 metų
išbuvo apie 10 minučių, kol
ruoti anglų kalba užsienio gis,
300
cr.:
Simonas
Mekšraitis,
imigracijos
paminėjimo pro
keliavusieji pro šalį atvertė
klausytojams.
Aleksas Paškevičius auko džypą Pasekmėje J Buitvi grama bus galutinai priimta
Eduardas Girčys buvo ypa
jo
«M. L.» paremti 5.0 cr.
das gerokai buvo sutrenktas šaukiamame Bendruomenės
tingai jautrus lietuviškiems
ir
apdaužytas, o jo sužadėti Tarybos susirinkime birželio
reikalams. Kiekvieną svar
—
Praėjusį
sekmadienį.
15
nė
mirė nelaimės vietoje J m. i d. 20 vai. Vila Zelinoje.
besnį lietuvių žygį jis parem
d.
gegužės
vakare,
L
Jarma

Buitvidui
reiškiame užuojau Visi Bendruomenės Tarybos
davo stambiomis aukomis. Y
pač Eduardas pasidarbavo U lavičius, grįždamas namo, ant tos ir greito jėgų atgavimo.
bei valdybos nariai 1 d. bir
SA Lietuvių Krepàininku vieš A v. Zelina susidūrė su sunk
želio privalo dalyvauti posė
nagės metu Brazilijoj 1959 me vežimiu ir buvo sunkiai su
— Nardis Antanaitis sausio
dyje,
kadangi bus svarstomi
tais. Išrinktas Priėmimo K to žeistas. Ypač smarkiai sužei mėn išvykęs Amerikon, spe
pirmininku, nors jau nesvei- dė veidą bei galvą. Gydosi Ii cializuotis kaikuriose teksti svarbūs reikalai.
kuodamas jis užmiršo visą sa goninėje Gyvybei pavojaus lės šakose, šią savaitę grižo
vo prekybą ir kitus įsiparei nėra. Nelaimės priežastis — į São Paulo, N. Antanaitis bus
— Al. Boguslauskas su dūk
gojimus, visą laiką skildamas aukštos šviesos priešais va vienos amerikonų firmos sta rele Silvija, gegužės mėn 13
kontaktams su Brazilijos spot žiavusios mašinos, kurios atė tomo tekstilės fabriko vedė d. trims savaitėms išskrido
to įstaigoms, kur jas jautėsi mė bet kokį galimumą maty
kaip namuose, rungtynių or ti priekin. Linkime greit su- ju Daugiau kelionės įspūdžių Amerikon atostogų. Aplankys
tilps sekančiuose «M L » nr.
ir Kanadoje gyvenančius prie
lėlius.
— Gegužės m. 18 d. įvyko
Lietuviškas Grožio Salonas
Br. Lietuvių Bendruomenės
— Gegužės 25 d. 7 vai. Vi
valdybos posėdis dalyvaujant la Zelinos letuvių bažnyčioje
« V E N U S »
valdybos nariams ir prezidiu
mo sekretorei p H Mošins bus 30-tos dienos mišios už
RUA GENERAL |FLORES, 135 — BOM RETIRO
kienei Nutarta liūdnuosius bir Mariją Kalvinskienę Vyrų
Trumpalaikis ir ilgalaikis, karštas ir šaltas sušu
kavimas, plaukų dažymas, kirpimas ir manikiura
Dar nebuvo taip linksma ir smagu, kaip bus Liet. Kat,
Atsilankyte, p. Virginija ir p. Daiva visuomet jums
mandagiai, greitai ir sąžiningai patarnaus.
Bendruomenės choro ruošiamame
MIRÊ EDUARDAS GIRČYS

LIETUVOS NACIONALI
MARTYNO MAŽVYDO BIBLI

AMERIKOS ATSTOVŲ RŪMAI
PRIĖMĖ REZOLIUCIJA VIDU
RIO IR RYTŲ EUROPOS
KLAUSIMU

Priimta Vienbalsiai

Kaip jau anksčiau praneš
ta, atst. Zablockis ir kiti ats
tovai buvo įnešę į JAV atsto
vų rūmus rezoliuciją, kurio
je JAV prezidentas prašomas
būsimoje viršūnių konferenci
joje iškelti Vidurio ir Rytų
Europos klausimus.
Po tam tikrų pataisų rez°
liucija gegužės 2 d. Atstovų
rūmuose priimta vienbalsiai.
— Apie tai, ar panašią rezo
liuciją priėmė ir Senatas, ži
nių dar nėra.
Rezoliucijos priėmimas Ats
tovų rūmuose yra didelė mo
ralinė paspirtis pavergtosioms
tautoms.

— VILA ZELINOS LIETU

VIŲ KUNIGŲ telefonas 63-5975.

«MUSŲ 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 ta
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 Ilianza 822, V. Prudente,
VI. Pupienį, Rua Oratorio
1257, Mooca,
B. Tubelį ir Kučinską, Mo!
nho Velho.
St. Jurevičių ir Stočkų Par
que das Nações.

