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Kodėl Iširo Paryžiaus Didžiųjų
Konferencija

Žvalgybinio Amerikos lėk
tuvo suėmimas buvo tikskrais 
tė tikroms konferencijos prie 
žastims nuslėpti.

Taip ūmai Kruščiovo išar
dyta Viršūnių konferencija Pa 
ryžiuje nebuvo pripuolamumo 
pasėka o turėjo gilesnes prie 
žastis, aišk ai pasireiškusias 
komunistiniame bloke konfe
rencijos išvakarėse.

Jau švenčiant 90 metų nuo 
Lenino gimimo dienos sukak
tį š.m. balandžio 22 d, ryš
kiai iškilo principiniai prie
šinga Sovietii Sąjungos ir ko 
munistinės Kinijos Rytų-Va- 
k«arų koegzistencijos interpre 
tacija.

Komunistinės Kinijos stebė 
tojas Kang-Čengas, š.m vasa 
rio mėn. įvykusiame Maskvo
je Varšuvos pakto atstovų su 
važiavime pareiškė, kad J. A. 
V-bės buvo ir lieka didžiau
sias komunizmo priešas, ir 
kartu įsakmiai pabrėžė, kad 
bet kokios sutartys (jis turė
jo galvoj busimąją Paryžiaus 

. Didžiųjų feud*-
rytos be Kinijos dalyvavimo, 
bus neefektyvios ir ' negalio
jančios komunistinės Kinijos 
atžvilgiu Kinijos balsui Chruš 
čiovas negalėjo likti kurčias.

Po gegužės 1 sios dienos 
šventės įvyko daug pasikeiti
mų Sovietų kariuomenės va
dovybėje, kurie, be abejo, tu 
rėjo ryšio su 250.090 karinin
kų atleidimu iš kariuomenės. 
Toliau, š m. gegužės 5 d , lai
ke TSRS Aukščiausios Tary
bos sesijos, Maskvos radijas 
pranešė, kad Kp ck, Aukščiau 
sios Tarybos prezidiumo ir 
IMT nutarimu, atleidžiama iš 
vyriausybės ir partijos vado
vybės 11 narių ir priimamas 
nauji nariai. Svarbiausia, kad 
šiuos pakeitimus pravedė ne 
vien Komunistų partijos cen
tro komitetas, bet bendrai vi
sos aukščiausios instancijos 
drauge Šitoks staigus ir neį
prastas sovietinės valdžios vir 
šūnių pakeitimas aiškiai pa
sako, kad sovietų viršūnėse 
nenustoja vykusi tarpusavio 
vidaus kova Vorošilovo pa 
keitimas Brežnevu yra šios 
kovos išdava: Chruščiovas pa 
riirko sau patikimesnį žmogų. 
Norėdamas patraukti plačia- 
sias mases, Chruščiovas pas
kelbė darbo mokesčio panai
kinimą, darbo dienos sutrum
pinimą bei kitas priemones 
darbo žmonių masės gyveni
mo sąlygoms pagerinti Žino
ma. visos šios priemonės bei 
pažadai šiuo metu praktiškos 
reikšmės nedaug teturi; sovie 
tin»ė ūkio politika nėra pajė 
gi pravesti šitokias permai 
nas ūkio gyvenime, nes tai 
reikštų sunkiosios pramonės 
susilpninimą, gi šituo keliu 
Sovietų Sąjunga nesiruoši a ei 
ti Chruščiovas pats pareiškė 
kad ginklavimasis nebus ma
žinamas. Jis buvo priverstas 
keist savo politikes liniją Ir 

jis ją pakeitė: vietoj koegzis 
tencijos su Vakarais, Chruš
čiovas aiškiai išėjo prieš va
karus. nes šito norėjo ir Ko
munistinė Kini.į»a, ir pažiūru 
susiskaldymas pačioj sovietų 
Maskvos viršūnėje Beje, vi
siškos persvaros tarpusavio 
vidaus kovoj nepas’ekė nei 
Chruščiovas, nei jo politikai 
priešingai nusistatę vyriau sy 
bės nariai ir tik buvo prieita 
prie laiki no modus vj vend i. 
kurio pasėkoje aiški kova Va 
karams nėra paskelbta; jos 
vietoje Maskva Vakarų atžvil 
giu pasirinko «peilio aštrini
mo» poziciją. Savaime aišku, 
užėmus šitokias pozicijas, 
Chruščiovui neliko nieko ki
to, kaip tik išardyti Paryžiaus 
Didžiu jų konferenciją. Be- to, 
Chruščiovas žinojo, kad Ber
lyno reikalas nebuvo pribren 
dęs Maskvai palankia pras
me Visų šių faktų šviesoj, 
išardyta Paryžiaus Didžiųjų 
konferencija tėra tik logiška 
nūdienos komunistinės politi
kos išdava.

E.

— Pagal Londono š. m. ge 
gūžės 1b d F R P ('Laisvoji 
Rumunijos-s panda) pranešimą 
prieškomunistiški partizanai 
tebėra aktyvus šliurės Olte- 
nijos giriose. Apskaičiuojama, 
kad net trys komunistų bata- 
lijonai ir du helikopteriai yra 
parttzanų rankose Saugumo 
ir vid. ministerijos žinioj esą 
kariniai daliniai nuo 195h m. 
rugpjūčio mėn saugo šią sritį.

— Rumunijos kom. partijos 
laikraštis «Scinteia» rašo, kad 
maisto tiekimas turi didelių 
sunkumų, kokių niekad Bumu 
nijoj nėra buvę prieš komu
nistų atėjimą. Centrinės Bu
karešto gatvės krautuvės lan 
ge yra išdėstytos dėžės pre
suoto sūrio, bet ne pardavi
mui, o tik., pasižiūrėti. «Pir
kėjams tėra tik tuščios dė- 
žės>-

— Čilėje, žemės drebėjimo 
metu lig šiol yra žuvę de 
šimts tūkstančių žmonių. Pie 
tuose, pajūrys, maždaug 300 
kilometru juosta yra nugrimz 
dęs 3 metrus žemiau, nors ir 
neplačia juosta.

— Turkijoje praeitą savai
tę buvo nuversta vyriausybė. 
Perversmą įvykdė karinome 
nė. Laikinoji vyriausybė pil 
dys su užsieniu visas pasira 
šytas sutarus ir per numato 
mus neužilgo parlamento rin 
kimus pasižadėjo krašte įves
ti j normalų gyvenimą. Laiki 
n o ji vyriausybė palanki Va 
karų politikai.

— Kruščiovas jau vėl šne 
ka apie didžiųjų Konferenci
ją Tik jau ne apie keturių, 
bet apie penkių, ar daugiau, 
į konferenciją nori įtraukti ir 
komunistinę Kiniją ir kaiku-

Amerikos technikai baigia ruošti į erdves paleisti nau
ją mebęreolog’nį «satelitą» kuris dabar ir fotografijas, tele
vizijos pagalba, perduoda.

Nepaprastas JAV sviedinys
GALI NUMUŠTI LĖKTUVUS IŠ 73 0C0 PĖDŲ AUKŠTUMOS

Vashingtonas. -- Armijos 
sviedinio ekspertas sekmadie 
nį pirėi^ke, Junginės' 
Amerikos Valstybės galėtų 
numušti lėktuvą skrendantį 
aukščiau ar greičiau nei ame 
rikiečių U 2 žvalgybinį lėktu
vą, numuštą Rusijoje gegužės 
1 dieną.

Pulkininkas Maurice Rogers 
armijos specialistas priešlėk 
tuvinėje srityje, sako, jog ban

Sovietai staiga sustabdė turistiniu ekskursijų vyki

mą i okupuota Lietuva

Kaip pranešama iš JAV po 
litiniu sluoksnių, sovietinės 
įstaigos staiga, ■ e įtikinamo 
motyvavimo, sustabdė Čikago 
je organizuotos komunistuo
jančių Amerikos lietuvių eks 
kursijos išvykimai okupuotą 
Lietuva.

Kaip žinoma, sovietiniai ir 
komunistiniai sluoksniai jau 
visus pastarus metus varė 
propagandą už «tėvynės Lie

rias kitas komunistams palan 
kias valstybes.

— Laikinąją revoliucionie 
rių sudarytą vyriausybę jau 
beveik visi kraštai pripažino.

•— Pastaruoju metu vis dau 
giau įdedama rusiško teksto 
straipsnių Lietuvos mokyklų 
mokytojams skirtame žurnale 
«Tarybinė Mokykla» Šitoks 
rusiško teksto brukimas į Jie 
tuvišką žurnalą yra nieku ne 
pateisinamas. Atrodo, kad oku 
puotos Lietuvos Švietimo mi
nisterija būtu pasišovusi tai 
kininkauti Lietuvos rusifika
cijai. 

/

Molotovui Rusijoje vėl 

dymai White Sand vietovėje, 
New ^Mexico, parodė «suge
bėjimą smogti taikinį 73,000 
pėdų aukštumoje, skrendantį 
2 L.i() m>lių per valandą»-.

«Pasak laikraščio praneši
mų. tai yra didesnis greitis 
nei buvo kartais U 2 lėktuvo». 
Tai Rogers pareiškė senato
riui Es*es KefauverfD. Tenn) 
pasikalbėjime Tennessece te
levizijos stotims.

tuvos lankymą». Tokių ekskur 
sijų ruošimas kėlė susidomė
jimą ir nekomunistiniuose 
sluoksniuose. Amerikos lietu 
viuose kilo net ginčai tuo 
klausimu — lankytis, ar nesi 
lankyti, okupuotoje Lietuvoje.

Naujas sovietų parėdymas, 
sustabdąs ekskursijų į Lietu
vą išvykimą, tą ginčą laiki
nai užbaigs.

leidžiama viešai kalbėti Reiš 
kia Kruščiovas politiką pasu 
ko kita kryptimi.

— Prancūzijos prezidentas 
De Gaulle 31 d gegužės kai 
bėjo į tautą, painformuoda 
mas apie tarptautinę padėtį 
Prezidentas pasakė, kad nėra 
šiuo metu tokių teritorinių ar 
Ideologinių ginčų, kurie galė 
tų privesti prie karo. Karo 
pavojus gali būt pašalintas 
trimis sąlygomis:

L Mažinant tarptautinį įtem 
pimą, gerinant tarpvalstybi 
nius santykius, vengiant pro 
vokuojančių kalbų.

2. Kontroliuojamas nusigin 
klavimas, pirmoj eilėj jį pri 
taikant atominių bei branduo 
linių ginklų transporte.

3. Vakarų ir Rytų organiztio 
tas bendradarbiavimas.

Konferencijos nepasise
kimo priežastis Ameri 
kos žvalgybinio lėktuvo snė 
mimas nebuvo pakankama ir 
pateisinama. Jei Rusijos mi 
nisteris pirmininkasstatė šitą 
sąlygą, tai jam iš viso reikė 
jo pasilikti namie ir nevykti 
į Paryžių.

Taip pat pabrėžė, kad Va 
karai yra vieningi ir kad yra 
reikalo sudaryti Jungtines Eu 
ropos Valstybes, kiekvienai 
paliekant tautinę autonomiją.

MIRĖ RAŠYTOJAS PASTER
NAK

Netoli Maskvos, savo rezi
dencijoje mirė pagarsėjęs sa 
vo veikalu «Daktaras Živago», 
Nobelio premijos laureatas, 
rusų rašytojas Boris Paster
nak, kurį komunistų partija 
pasmerkė už jo raštų nępri- 
sitaikymą prie komunistinės 
linijos. Jis buvo pašalintas iš 
rašytojų draugijos Apie jo 
mirtį Rusijos laikraščiai nė 
vėeno žodžio neužsiminė. Lai 
dotuvės buvo paprasčiausios. 
Religines apeigas atliko o to 
doksų kunigas dalyvaujant 
tik giminėms. Reiškia komu
nistai boikotavo rašytoją. Tai 
tau ir sąžinės bei minties 
laisvė, apie kurią komunistai 
taip dažnai ir gražiai kalba.

— Antitarybiniai lapeliai 
Lietuvoje. Iš sovietinės span 
dos matyti kad Lietuvoje bu 
vo platinami antitarybiniai la 
peliai. Spaudoj nepažymėta 
nei lapelių platinimo vieta, 
nei laikas.

— Kruščiovas kitą mėnesį 
ruošiasi Austriją aplankyti. 
Kremliaus gestapininkai jau 
patiekė Austrijos sostinėje gy 
venančių svetimšalių sąra»šą, 
kurie Kruščiovo vizito metu 
bus ištremti į provincijos gi
lumą.

— Vašingtone vyksta SEA- - 
TO (Azijos pietvakarių bei 
Ramiajame vandenyne esan
čių valstybių) konferencija. 
Konferencijoje svarstomi šių 
kraštų saugumo, nuo komu
nistų užpuolimo, reikalai.

— Antikomunistinė paroda. 
Š m. gegužės 24 d. «Konig- 
shalle» Stockholme turėjo bū 
ti atidaryta antikomunistinė 
paroda «Todėl mes pabėgo 
me». Eksponatus parūpino A- 
CEN iš savo anksčiau paruoš 
tų parodu ir turėjo "kyriue pa 
bėgėliai iš įvairių pavergtų 
kraštų. Organizavo Baltijos 
KomitetasStockholme. Tos ha 
lės savininkas paskutiniame 
momente pareiškė, parodos 
medžiaga esanti «per daug ne 
gatyvė ir tendencinga prieš 
Sovietų Sąjungą» ir reikala
vo, kad kai kurie daiktai bū 
tų pašalinti. Baltijos Komite 
to pirmininkas, prof. Birger 
Nerman. spaudos atstovams 
betgi pasakė: «Mes nenusilei 
sime cenzūrai asmens, kuris 
neturi teisės spręsti, kas mū
sų krašte gali būti rodoma ir 

(pabaiga 6 pusi.)

1

Litua.no


2 pusi. MŪSŲ LIETUVA I960 m berželio 4 d.

Is Plataus Pasaulio
STANISLOVAS RAPALIONIS

Šiemet sukanka 415 metų 
nuo S. Rapalionio mirties. Gi 
męs apie 1485 1486 metus, Ei 
aiškių valsčiuje, Rapalionių 
kaime. Kilimo jis yra Lietu
vos bajoras. Studijavo Kroku 
vos universitete ir ten gavo 
teologijos bakalauro laipsnį 
Profesoriavo Karaliaučiaus u- 
niversitete. Globojo Karaliau 
čiaus universitete besimok*an 
čius lietuvius. Be lotynų kal
bos, jis mokėjo graikų, hebra 
jų ir lenkų kalbas. Rapalio
nis buvo vienas pirmųjų lie
tuvių šviesuolių, pradėjusių 
taršyti lietuviškai. Verte gies 
mes iš lotynų ir lenkų kalbų, 
kurios buvo išspausdintos 
Mažvydo giesmyne ir kate
kizme Mažai tepaliko Rapa
lionio raštų, bet tie raštai lie 
tuvių raštijos istorijoje yra 
pirmieji rašytiniai lietuviški 
tekstai Aktyvus reformacijos 
judėjimo veikėjas, Rapalionis 
drauge su Abraomu Kulviečiu 
savo veikla paruošė kelią pa 
sirodyti pirmiesiems raštams 
lietuvių kalba.

ŽMONĖS, KURIŲ NEGALIMA
ATIDUOTI UŽMIRŠIMUI/

Anglijoje išėjo Robert Con 
quest knyga «Sovietiškos tau 
tų deportacijos». Autorius jo
je aprašo sovietiškas tautų 
deportacijas

Edward Crankshaw, daryda 
mas šios knygos apžvalgą š 
m. gegužės 8 dienos Londo
no «The Observer*, rašo, kad 
ši knyga yra vertinga savo 
dokumentuota medžiaga: me 
džiaga paimta tiesioginiai iš 
sovietiškųjų šaltinių.

Toliau jis rašo, kad šiuo 
metu, kai Sovietai stengiasi 
nuslėpti deportacijų žiauru
mus, mes (t y. vakariečiai) 
privalom suskaičiuoti visas 
aukas, kurių pareikalavo So 
vietų nežmoniškumas.

Vieną dieną rusai gėdysis, 
kad kitataučiai, o ne jie pa
tys, protestavo prieš jų vy
riausybės žiaurumą.

— Š.m gegužės mėn. latvis 
tremtinys Aleksandras Sirutis 
buvo milijono numeriu atžy

mėtas keleivis vykstąs į JA. 
V bes su savo vienuolikame
čiu sūnumi. Jam teko vieno 
milijono numeris: tiek iki šio 
laiko ICEM (Tarptautinis ko
mitetas Europos emigracijai) 
yra išvežęs europiečių į už 
jūrius.

Ta proga jis gavo net tri
jų religinių konfesijų palaimi 
nimą ir buvo apdovanotas ki 
no žvaigždės Erica Beer Vi
sa tai vyko grojant amerikie 
čių karo orkestrui

Vak. Vokietijoje 4 asmeniu šei 
ma vidutiniškai gauna 708, — 

DM bruto pajamų

Vakarų Vokietijoje 1959 m. 
vieno darbininko 4-rių asme
nų šeima vidutiniškai gavo 
7o8 DM bruto mėnesiui. Paly 
ginus su 1950 m , pajamos pa 
didėjo dvigubai Kaip Koln’o 
vokiečių pramonės institutas 
praneša vidutiniškai 86% vi
sų miesto valdybos biudžeto 
pajamų prisidėjo prie šeimos 
pajamų Didesnė šeimos paja 
mų dalis nėra išleidžiama bet 
taupoma Mėnesinės maisto 
išlaidos sudaro 39 2% visų pra 
gyvenimo išlaidų, vietoje 
46.4% 19ò0 metais, išlaidos bu 
tui, kurui ir šviesai sumažė 
jo, gi išlaidos namų apyvokos 
dalykams, išlaikymui bei 
mokslinimuisi, pr ešingai, pa 
didėjo beveik dvigubai.

— Wroclaw (Breslau) įvy
kusiame mitinge, loz u n g u 
«Wroclaw per amžius lenkiš 
kas», lenkų kom partijos pir 
mininkas t-omulka kalbėda
mas apie Oderio ir Neisšės 
sritį, pareiškė, kad Lenkija 
nuo karo pabaigos į tą sritį 
yra investavusi 150 milijardų 
zlotų Elektros energijos ga
myba pakilo 1j4% ir plieno 
gamyba 134%. lyginant su 
1938 metais. Keturis kartus 
pakalo vario gamyba. Toliau 
jis sakė, kad lengvosios pra
monės įmonių skaičius nėra 
nėra pilnai atstatytas, ir že
mės ūkis, lyginant jį su prieš 
kariniai., laikais, yra taip pat 
labai atsilikęs

— Praėjusią vasarą apie 
10 500 berniukų ir mergaičių, 
priklausančių Vengrijos jau
nimo organizacijai K SZ, bu

Gražina Tulauskaitė

jVa kt 1
Vėjas užpučia pienės žvakę, 
Rytas gesina žvaigždes.
Mes per naktį brendam apakę, 
Saulės išėję surast.

Nežydės mum alyvos prie kelio,
Nei ant kapo gėlė,
Verks širdis lyg paklydęs vaikelis, 
Nieks paguost negalės.

Vėjas užpučia pienės žvakę,
Metai užpusto dienas,
Mes per naktį brendam apakę, 
Saulės išėję surast.

vo paimta «Savanoriškoms 
darbo stovykloms».

Šiais metais numatyta įsteig
ti 21 darbo stovykla; šioms 
stovykloms šį kartą reikės 
apie 21 000 jaunimo darbinin
kų.

Už savo darbą jaunuol ai jo 
kioa'ly rinimo negauna: jiems 
išduouami tik raštai bei atžy- 
mėjimai.

— TS kultūros ministerija 
perdavė Čiurlionio vardo dai 
lės muziejui kelis šimtus ry 
tietiškų meno kūrinių Gauti 
keramikos, cirako dirbiniai 
ir bronzos liejiniai Netrukus 
muziejus gaus kolekciją rytų 
porceliano.

—, Radijo žurnalo «Gamta 
ir žmonės» duomenimis, šiuo 
metu, apytikriu apskaičiavi
mu, Lietuvos 20 je ežerų pe
ri gulbės.

Iš Veronežo buvo atvežta 
bebrų; jie papli’o po upes ir 
upelius. Šiuo metu jų priskai 
tomą apie 700.

Vhkas nesąžiningai ir prastai 
atlikta

Š.m. «Izvestija» rašo: Rakė 
tas svaidom, aplink mėnulį 
lakstom. o spintis gaminam 

tokias kad į jas baisu žiūrė
ti. Paimi į rankas kokį daik
tą. ir savaime turi susiraukti 
kaip viskas be jokio skonio 
ir nesąžiningai atlikta Grau
du žiūrėti į gremėzdiškus ra 
dijo ir televizijos aparatus, į 
pusiau teatbaigtas skalbimo 
mašinas

Toliau laikraštis klausia, ko 
dėl Rusijoje tiek daug nie
kam tikusių nesąžiningai ir 
gramozdiškai atliktų išdirbi
nių? Arba kodėl naujakurys, 
j ėjęs Į naują kambarį, randa, 
kad ir grindys linksta ir du
rys neužsidaro ir pro langus 
laisvai vaikščioja vėjai...

— Š m. «Izvestija» skundžia 
si. kad norint nusipirkti vals 
tybinėje krautuvėje spintą, 
antklodę, ar nokinę reikia jno 
keti., kiaušiniais Už spintą 
kasos tarnautojas paprasčiau 
šiai sako: Duokit 300 vištos 
kiaušinių, tada kalbėsime. .

— Murmanske sunku rasti 
žiba! nę lempą Žmonės pras 
tovi šaltyje valandų valandas 
kad galėtų nusipirkti lempai 
žiba o, kurį atveža išskirsty
mo vežimai. Lygiai neįmano 
ma gauti mėlynojo skalbimui 
akmenėlio. Šituo pasinaudoja 
spekuliantai: jie sumala akme 
nėlj į miltelius ir, išskirstę tu 

rinį Į smulkius pakietėlius’ 
pardavinėja juos už dvigubą 
kainą Murmansko gyvento
jams.

— Kalinino rajono kolcho- 
zininkai pavogė penkis vago 
nūs svogūnų, už kuriuos, nu 
vežę Kamčatkon, gavo 1 mil, 
346 tūkstančius rublių.

«Tautų apsisprend’mo teisė 
ir Pabaltijui»

«Neue Zuercher Zeitung» 
gegužės 19 d laidoje įsidėjo 
tąja tema straipsnį, kuriame 
t.k. pabrėžiama, kad ryšium 
su Viršūnių konferencija iš
keltas tautų apsisprendimo 
teisės taikymas Berlyno gy
ventojams turi gyvybinės svar 
bos ir Pabaltijo tautoms. Esan 
ti tikra likimo ironija, kad So 
vietų Sąjunga stengiasi pasi
daryti avangardu kovoje už 
Afrikos tautų laisvę, tačiau 
pati yra pavergusi daug sve
timų tautų. Nesą jokios abe
jonės, kad Maskva tik smur
tu (remiantis Stalino Hitlerio 
paktu) prisijungė sau Pabal
tijį Sovietinis režimas PabaJ 
tijyje yra aiškiai priešingas 
tų kraštų gyventojų daugu
mos valiai. Sovietai Pabaltijo 
kraštus ūkiniai išnaudoja ir 
rusina. Nuolatinė sovietinio 
režimo kova su «ideologiniais 
priešais», kuriuos komunistai 
vadina «nacionalistais», rodeų 
kad ir Lietuvoje ir kituose 
Pabaltijo kraštuose tebevyks 
ta gyventojų pasipriešinimas 
prieš sovietinimą Pabaltijo 
klausimas, baigia autorius, tol 
nebus sutvarkytas, kol Pabal 
tijo tautoms nebus duota tei
sė pačioms spręsti savo liki
mą Tautų apsisprendimo tei
sė veikia gaivališka jėga.

- Šiais metais Kauno poli 
technikos institutas išleido 
virš 3oO absolventų. Busimų
jų inžinierių penktadalis, kaip 
paprastai, bus išsijotas po Ru 
sija; likusieji bus paskirstyti 
darbams Lietuvoje.

Krikščionybės likimas komunizmo režime
(tąsa)

Kaip minėta, dvasiškijai su 
duotas smūgis, paimant į vai 
džios rankas seminarijas ir 
kunigų veiklos kontrolę įjun
giant juos į komunistinę sta
tybą Čia bus ir tokių, kurie 
naujoje situacijoje persis
tengs Vienas kitas be pašau 
kimo bus infiltruotas į semi
nariją, kad paskui įsišventi 
nęs kunigu su skandalu mes
tų kunigystę ir ragintų kitus 
juo pasekti (tokių pavyzdžių 
jau yra). Tie, kurie bando pa 
taikauti valdžiai, nebetenka 
tikinčiųjų patikėjimo (ne tik 
jo pamaldų nelankymo — ko 
siekia komunistai), bet.taip 
pat ir paramos savo egzisten 
cijai (aukų) Tas «uoliuosius» 
šiek tiek prilaikys nuo per 
sistengimo.

Tačiau kol kunigai yra, 
nors ir įjungti į komunizmo 
sistemos tarnybą, jie. būdami 
Kristaus Kunigystės dalyviais, 
yra krikščionybės ir Bažny
čios palaikytojais. Juk ir pro 
voslavų kunigystė yra tikra. 

Sovietų Sąjungoje keliose de 
šimtyse tūkstančių bažnyčių 
aukojama tikroji Nekruvina 
Auka, giedami himnai Tai, 
Kuri yra aukštesnė už serafi 
nūs ir skaistesnė už cherubi 
nūs Eucharistinis Kristus lie 
ka budėti drauge su tikinčiai 
siais antireligine neapykanta 
persunktoje atmosferoje. Kol 
tas yra. Antikristo karalystė 
teoai neįsigalės Komunistų 
talkininkas laikas sunaikins 
dvasiškiją. nes naujo prieau
glio apribotas skaičius nebe- 
užpildo eilių tų, kurie išmirš
ta. Jei jau iš tikrųjų laikui 
bėgant nebeliktų, kas aukoja 
šv. mišių auką, kas dalina at 
gailos ir dvasinės stiprybės 
sakramentus kada Dievo ma 
lonės šaltiniai visiškai išsek 
tų, tada įvyktų Joelio prana
šo žodžiais desolatio (išnaiki 
nimas). Bet tai neįvyks, nes 
Bažnyčia ras būdų, kaip pra
tęsti kunigystę ir neleisti jai 
visiškai išnykti.

3. Ateities perspektyvos

Kristus prilygino savo Baž
nyčią prie garstyčios grūdo 
ir trupučio raugo. Net ir tuo 
atveju, jei visuomenė bus vi 
siškai nukrikščioninta. tas ma 
žas grūdelis, tas raugas vis- 
tiek liks Jei ka ’a nors nu
kristų vergijos pančiai, krikš 
čionybei tektų teks pat uždą 
vinys, kokį ji atliko pirmai
siais amžiais pagoniškoje im
perijoje. Ir tada krikščiony
bei teko kovoti su kultūrine 
ir socialine visiškai priešin 
gà — pagoniška aplinka. Jos 
tada sėkmingiausiai vartoja
mos priemonės buvo gyvas 
žodis ir artimo meilės pavyz 
dys. Pirmieji krikščionys ta
da negalėjo tiesioginiai pa
keisti pagoniškos santvarkos, 
pvz . panaikinti vergijos, ne
galėjo. veikti iš viršaus per 
valstybines institucijas Rei
kėjo transformuoti žmogų iš 
apačios, pavieniai, kantriu ir 
lėtu procesu perauginti vi
suomenę tr dabar krikščio
nybei teks sušidurti su komu 
nizmo sukurta socialine san 
tvarka ir joje rasti būdas, kaip 
prieiki prie atskiro žmogaus, 

kuris yra prievarta nukrikš- 
č-ionintas Tas žmogus bus at 
viresnis krikščionybei negu 
Vakarų pasaulyje savaime re 
ligi ją atmetęs ir materialinių 
gėrybių skonėjimesi pasken 
dęs krikščionis. Todėl Bažny 
čios tęstinumas ir Kristaus 
pažadėta dvasinė, išvidinė jė 
ga kurios nė pragaro vartai 
nenugalės, bus garantuota, 
nes komunizmo vergija ir 
priespauda bei persekiojimas 
bus apvalęs Bažnyčios sėklą 
nuo visokių nereikalingų ir 
kenksmingų priemaišų. Komu 
nizmo bangai praūžus, pati 
krikščienybė bus esmėje ta 
pati bet savo formose nauja, 
labiau atatinkanti laikui ir jo 
sąlygoms. Tai tikėtis leidžia 
tas faktas, kad šiandieninis 
komunizmas, kaip ir visų lai
kų Bažnyčios priešai, krikš
čionybę laikė grynai žemiš
ka doktrina ir institucija, at
metant ir netikint tiek Kris
taus dieviškumą, tiek malo
nės ir sakramentų antgamti

nę galią. Kaip tik ši dvasinė 
jėga neleidžia ir neleis pa
saulyje Kristų pakeisti Mark 
su ir Leninu.

Galbūt komunizmas, kaip 
Dievo bausmė neištikimai Va 
karų krikščionybei turės dar 
persiristi per visą pasaulį, 
k>ad nuplautų tas puvenas, ku 
rios aptemdė Evangelijos žo
dį ir dvasią Tada komuniz
mas bus atlikęs jam skirtą už 
davinį ir čia bus jo galas. 
«Palaimintas, kuris ištvers iki 
grilo» - tvirtino Kristus, pra
našaudamas kataklistiaius pa
sikeitimus šiame pasaulyje. 
Tik po to, Bažnyčios raugui 
įrauginus naujas mases, ateis 
pasauliui taikos ir aukso lai
kai, apie kuriuos žinojo ir ku 
riuos svajojo visų laikų iš
minčiai, bet kurių vietoje sa
vo klaidomis pasaulis pats 
sau susikūrė pragarą. Bet tuo 
tarpu dar gyvename laiką, ka 
da komunizmo persvara ir 
pergalė daug kam atrodo bū
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Geologiniai gręžimai Lietuvoje

Geologijos - mineralogi j o s 
mokslo kandidato Ado to Ba
los pranešimu, šiuo metu Lie 
tuvos žemės gelmėse galima 
daug naudingų dalykų, rasti. 
Geležies rūdos, prastos koky 
bės, randama prie Kazlų Rū
dos, Rūdininkų, Valkininkų ir 
kitur, tik šiuo metu balų rū
das limonitus eksploatuoti ne 
apsimoka.

Gręžiant gilius gręžinius 
Druskininkuose ir kitur, ras
ta tireso sistemos raudono mo 
lio, kuris turi virš 10% gele
žies junginių ir kiek kitų re 
tųjų mineralų.

Sekančiais metais Pietryčių 
Lietuvoj bus pradėti geologų 
gręžimo darbai Jeigu pavyks 
aptikti intruzijos su minera
lais, kaip magnetitas, ilmeni- 
tas, rutilas ir cirkonas, o be 
to, jeigu bus rasta mineralų 
su molikdenu, cinku ir nike
liu iki 50-60% (šito tikisi geo 
logai), tai be abejo atgys Dzū 
taijos smėlynai, ir žemės gel
mės savo turtus iškels į že
mės paviršių.

— Klaipėdos mieste prade 
ta daug naujų statybų. Prie 
Dangės baigiama statyti nau 
ja Nemuno laivininkystės upių 
stotis. Čia bus įrengta 100 vie 
tų salė, motinos ir vaiko kam 
bariai ir kitos tarnybinės bei 
buitinės patalpos.

Didžiausia statyba vyksta 
Klaipėdos miesto centre, Ta
rybų aikštėje. Tai pirmieji 
Lietuvos kultūros ir techni
kos rūmai. Pastatas busaukš 
čiausias ne tik Klaipėdoje, 
bet visoje Lietuvoje.

Šio pastato autorius yra in 
žinierius architektas Mikėnas.

Studentų darbo stovyklos

Šiuo metu kai kuriuose ko 
lokiuose bei tarybiniuose ū- 
kiuose veikia studentų darbo 
stovyklos.

Širvintų rajono Gelvonių ko 
lūkyje dirba 20 studentų Kau 
no rajono Poginės tarybinia
me ūkyje 25. Virš 40 ž. ū aka 
demijos studentų apsigyveno 
Keturėnų palivarke. Čia jie 
talkininkauja Šilutės tarybinio 
ūkio žvejams Busimieji agro 
nomai ėmėsi zoo techninės 
specia ybės darbo: jie prižiū
rės kiaulių ūkį ir paukščių 
fermas.

Prieš keletą dienų po Lie
tuvos kolūkius ir ūkius pas
klido įvairių tautybių būsimie 
jiagronomai-praktikantai. Tai 
Latvijos, Estijos, Baltarusių 
ir Spavrapolio aukštųjų ž ū. 
mokyklų auklėtiniai, kurie Lie 

tinybė. Argi to nerodo ir šių 
dienų valstybių vadai, politi
kai, siekdami tik vieno — kad 
juos komunizmo tvanas užlie 
tų paskutinius? Visos stato 
mos prieš tą potvynį užtvan
kos yra vien žaislai, kurie 
nesulaikys bangos, kai jį pa
sikels ristis iš Rytų į Vaka
rus. Toji banga paliks nenu
plovus tik tuos, kurie laiky
sis Uolos, ant kuries stovi 
Kristaus Bažnyčia. Ir tos Uo
los bus galutinė pergalė.

[Jr. V. Mar. 

tuvoj atliks gamybinę prakti
ką. Savo ruožtu Lietuvos ž.ū. 
akademijos 20 studentų gru
pė išvyko atlikti gamybinę 
praktiką į minėtas respubli
kas.

Lietuvių dailininkų paroda 
Maskvoje

Š m. gegužės 12 d Mask
vos centriniuose literatūros 
namuose atidaryta Lietuvos 
dailininkų paroda. Eksponuo
jama apie 69 kūrinių Paveiks 
luose ir piešiniuose vaizduo
jamas žvejų ir kaimiečių gy
venimas, peizažai, Vilniaus ir 
pajūrio vaizdai Dalyvaujadai 
liniukas Gudaitis, Savickas, 
Jurkūnas ir Makūnaitė.

Lietuviai poetai Maskvoje

Maskvoje centriniuose rašy 
tojų namuose, šiom dienom 
vyksta lietuvių ir rusų poetų 
šventė. Susirinkimo dalyviam 
kalbėjo TS AT-bos prezidiu
mo pirmininkas Justas Palec
kis. Apie poeziją kalbėjo: 
Venclova, Korsakas, Miežalai 
tis; iš rusų pusės — kalbėjo 
rusų poetai Antikolskis Čika 
čiovas, Sluckis ir kiti.

Vėliau lietiivių ir rusų poe 
tai skaitė savo kūrinius bei 
vertimus. Š.m. geg. 12 d. va
kare per xMaskvos televiziją 
buvo trans.iuotas lietuvių poe 
zij'os vakaras.

Melankoliskas Santykis
ANTANAS DUTKUS

Priešingu atveju,nebegirdėsiSão Paulo lietuviai taip yra 
susigyvenę ir pripratę prie 
lietuviškų radijo pusvalandžių 
kad jų uždarymas būtų gyvai 
jaučiamus kiekvienoje lietu
viškoje pastogėje Jie, pusva 
landžiai yra tapę kiekvienos 
šeimos sekmadieninėmis pra 
mogėlėrais. kurių metu, girdi 
lietuviškai kalbant ir klauso
si «geros lietuviškos7 muzi
kos» . tangų ir fokstri tų. At 
virai kalbant lietuviškas žo
dis oro bangomis yra pata
pęs lietuvių namuose, lyg bū 
tinu šeimos nariu. Jei jo ne
girdi — pasigenda.

Š.m. balandžio mėn 24 d., 
«Tėvynės Garsų* pranešėjas, 
pradedamas «geros lietuviš
kos muzikos» pusvalandį, pa
minėjo, jog suėjo lygiai4 me 
tai nuo lietuviškų pusvalan
džių pirmųjų garsų, paleistų 
«Tėvynės garsų» kolektyvo. 
Nieko sau, gražus laiko gaba 
las nueitas, daug žodžių pa
berta, gražių dainų ir muzi-- 
kos oro bangomis nuplukdy
ta. Galima tik pasveikinti ir 
palinkėti, kad užsimojimai ne 
palūžtų Ir tikrai buvome pa 
siruošę sutikti radijo kolek
tyvą, įžengiant į penktuosius 
metus, su linkėjimais geres
nės sėkmės, o pusvalandžio 
organizatoriams tobulintis ir 
programas tobulinti. Bet, dėl 
programos vedėjo patetiško 
pranešimo, susilaikėme. Nes 
paaiškėjo; šiuokart ne rankų 
plojimas ir geri linkėjimai y- 
ra reikalngi, jei nenorime, 
kad lietuviškas žodis sekma
dieniais nutiltų. bet konkreti 
ir skubi medžiaginė pagalba.

MŪSŲ LIETUVA

Stasys Santvaras 

Žemdirbiai
Tarp girių šimtaamžių, prie greitų upelių, 
Sodybas surentė artojai - —
Ir auksu žvilga ten kviečių laukai,
Ir šlama vasarojai..

Aruodai kupini rugių ir žirnių,
O dukru skrynios — marginių------
Vakarėj tylumoj surinka svirtys
Prie tyro vandenėlio šulinių...

Ties kryžkelėm ten Dievas budi
Ir Sopulinga Motina su perverta širdim------
Tik nedori praeiviai į tą meilės versmę 
Paleidžia akmenim. .

Žvelaiu į praeitį — j tolį vos pramatomą — 
Ir vis tą patį vaizdą ten regiu:
Atl ėga, atidunda girių žvėrys
Pagrobt piemenėlio ganomų avių...

i

me lietuviškų programų per 
radiją'. Taigi, dėl tokio dra
matiško pranešimo — gyven 
ti ar mirti — susilaikome ir 
mes nuo bergždžių linkėjimų 
kurie, suprantame, nieko ne
padės. Žodžiais ir gerais no
rais, sakoma, miesto nepasta 
tysi. Reikia š:udienės magiš
kos jėgos, kuri nugali v’sas 
kliūtis ir padaro asmenį ir 
kolektyvus garbinga»!, — tai 
pinigo.

Iš'radijo pranešėjopaaiškė 
jo kai tikrai melanko'iškas 
yra santykis tarp radijo klau 
sytojų ir tų kurie medžiagi
niai paremia radijo pusvalan 
dį: 1 j.000x15' Padėtis labai ne 
maloni. Turint tokį santykį, 
moralinė ir materialinė atsa
komybė yra gana sunki, kad 
pakėlus tai ant savo pečių. 
Tad pilnai yra pateisinamas 
p. agronomo Boguslausko rū 
pestis, susidarius a padėtimi. 
Gaila, kad mesta sėkla nors 
ir prigijo, bet tinkamai die
gai nesubrendo ir neišaugę 
nuvyto. Dirva nors ir buvo 
plati, klimatas geras, tačiau 
matyti, netinkamai buvo pa
ruošta, kad džiuginančių vai
sių negalėjo atnešti.

Prieš 4 metus, kada pas 
mus buvo pradėti lietuviški 
radijo pusvalandžiai, toje pa 
čioje <Mūsų Lietuvoje» esa
me rašę savo nuomonę išreiš 
kę apie pradėtojo darbo orga 
nizaciją. Jau tada aiškiai per 
matėme, kad einant pradėtu 
keliu, bus sutikta daug sun
kumų ir neišsprendžiamų pro 
blemų, kurios gali sugriauti 

pradėtąjį darbą. Ko, kaip ma 
tome, ir susilaukėme Kitas 
nenormalus reiškinys, kuris 
neigiamai paveikė abu lietu
viškus pusvalandžius, tai jų 
dvilipiškumas — pasirodymas 
tą pačią dieną ir toje pačio
je btotyje. Skaldymas tų pa
čių, jau taip si pnų jėgų, sie
kiančių vieno irto paties tiks 
1c yra antilietuviškas žygis 
ir dvelkia vieno ar antro pa 
kasynomis.

Ilgų metu stebėjimas, įpra
tino mus matyti pradėto dar
bo kelio galą ir girdėti pana 
šius nekrologus. Gaila, kad 
pradėti darbai ir geri užsimo 
jimai palaidojami urieš laiką, 
užmiršę lietuvišką kuklumą 
ir pradėtojo darbo svarbą, 
tuojaus pūošiamasi svetimu 
rūbu, vainikuojamasi dar ne 
nupintu vainiku ir dairomasi 
į esplanadiškus horizontus, 
kad pademonstravus savotuš 
tumą, o visuomenei atsukama 
nugara. Tik kritiškais momen 
tais į ją pradedama šypsotis 
ir prie jos meilintis. Bet tada 
būna jau per vėlu Šiandieną 
«Tėvynės Garsų» kolektyvas 
tikrai jau gali sakyti, kaip jis 
yra sakęs prieš 4 metus: «mū 
sų visuomenės sprendimą mes 
jau turime!» — kuris, tačiau, 
yra labai melankoliškas ir 
liūdnas. O vis dėl to, pagei
dautume kitoniško santykio 
su visuomene.

Visuomenė, duodama savo 
sprendimą, gal ir turėjo pa
grindą, jei klausia: «Ką jūs 
mum duodate?* O juk mora
linis įsipareigojimas net ke
turių asmenų buvo pasirašy
tas, ir viešai paskelbtas prieš 
4 metus, kuriame buvo pa
reikšta:»... duosime tikslią a- 
pyskaitą lietuvių visuomenei, 
jog visas pelnas bus paskir-

1960 m. birželio 4 d.

KAPČIAMIESTIS - ĮDOMI 
VIETA DZŪKIJOJE

Pietiniame Dzūkijos kampe, 
prie Basosios Ančios ir Gnie- 
dės upių santakoje, yra vie
tovė, vadinama Kapčiamies
tis. Šis miestelis, nors nėradi 
delis, bet jis jau buvo žino
mas 15 tam šimtmetyje. Jame 
buvo karališkas dvaras, o ap 
linkui didelės girios, kuriose 
įvykdavo didžiūnų medžio
klės.

Prie Baltosios Ančios upės 
buvo pastatyta baroko stiliaus 
ir vienintelė tos rūšies Lietu 
voje mūrinė, vandens varoma 
kalvė žagrėms kalti. Ši kal
vė jau buvo nsinima 18-tam 
šimtmetyje ir ji užsiliko iki 
mūsų laikų.

Kapčiamiestyje palaidota ir 
garsioji 1831 metų sukilimo 
karžygė, grafaitė Emilija Pla 
teraitė. >

Nors aplink tą miestelį že
mė yra smėlėta ir nelabai der 
linga, bet ten gerai auga dar 
žovės ir grikiai, o be to daug 
užauga ii baravykų Vietiniai 
žmonės — dzūkai yra linksmi 
ir malonūs žmonės. Jau 1914 
metais turėjo savo chorą ir 
dažnai suvaidindavo scenos 
veikalus Ten gimė garsusis 
kompozitorius C. Sasnauskas 
ir eilė kitų žymesnių lietuvių.

Sandara

KULTŪRIN S ŽYDĖJIMAS
LIETUVOJE 16-TAM
ŠIMTMETYJE

Vienas anglų keliautojas, 
pasiekęs \ iluių 1561 metais, 
buvo nustebintas to miesto 
turtingumu ir gražiais jo pas 
tatais. Aplankęs vienus kitus 
didžiūnų rūmus Vilniuje, jis 
užtikęs juose daug visokių 
brangenybių, papuošalų, auk 
sinių ir sidabrinių dalykų. 
Kokių sunku buvę pastebėti 
net tokiam Londone.

Ištikro, Vilnius prieš ketver 
tą šimtų metų ir vėliau buvo 
turtingas medžiaginėm ir me 
no gerybėm. Panašiai buvo 
ir su kitais Lietuvos miestais: 
Kėdainiais, Biržais, Nesvyžių, 
Raseiniais, Kaunu ir pan.

Į Lietuvą atvykdavo iš va
karų Europos daug tapytojų, 
skulptorių, architektų ir pa
našios rūšies meistrų, ku
riems darbo netrūko. Atsira
do nemažai ir vietinių talen
tų. kuriuos samdė tokie di
džiūnai, kaip Radvilai Katke 
vičiai, Pacai, Sapiegos ir kiti.

Visus tuos turtus, brangeny 
bes ir meno kūrinius vėliau 
sugrobė ir išvežė maskoliai 
ir lenkai. Petrapilis. Maskva, 
Krokuva, Varšuva, Klevas ir 
kiti Rusijos Lenkijos miestai 
buvo užversti pavogtomis iš 
Lietuvos gėrybėmis. Jų vertė 
šiais laikais galėtų siekti bi- 
liono dolerių.

Sandara

tas tiktai lietuvių kolonijos 
kultūriniams reikalams» — 
(«Žinios* 426 nr.)

Visuomenė pelno nereika
lauja, ji nori pažadėto atviru 
mo Nesulaukusi — daro sa
vo sprendimą.

3



4 pati. MŪSŲ LIETUVA

A. M.

Garbė per Amžius Jėzaus Širdžiai

Siūbuoja vandenys ant marių audrai siaučiant 
Nulūžo jau stiebai ir laivas pradeda svyruot.
Į kur, į kur pagalbos šauksies, pakeleivi nelaimingas, 
Jei nežinai Širdies, kuri tau visa gali duot.

Į kur, į kur ištiesi savo ranką nukamuotą, 
Kai sielvarto ir vargo taurė prisipildo kupina, 
Kai tamsumoj paklydęs kelio neberandi, 
Kai lūpas surakina beviltė aimana?

Į Širdį mūsų Viešpaties nukreipki savo žvilgį, 
Patirsi džiaugsmo, kurio dar niekad nematei. 
Karštoj maldoj pajusi švelnia ranką Jo 
Per petį tau meiliai beplojant.

Kas valgė žemės vaisių saldų,
Tas alkanas ir vėl klajos...
Kas troškulį nuramdė vasdeniu šaltinio krištolinio, 
Tas vėl naujos versmės jieškos...

Kas valgo Duoną, Širdies gerosios duotą, 
Tas sotus bus ir alkio nepažins.
Kas gers vandens Širdies Šaltinio Tyro, 
Tas troškulius visus iš tikro nuramins.

Garbė per amžius Tau, geriausias Jėzau, 
Kurs Širdį tokią neišsakomą turi — 
Viršum kalnų, žvaigždynų ir padangių 
Triumfuoja Tavo meilė nemari

Kaip Gegužės mėnuo yra 
paskirtas Marijos garbei-, taip 
Birželio Šv. Jėzaus Širdies 
garbei. Tai du gražiausi metų 
mėnesiai, bent šiaurės pusiau 
jyje, ir du svarbiausi pamal
dumai kataliko gyve n i m e : 
Švenč. Panelė Marija ir Die
viškoji Jėzaus Širdis.

Marijos garbinimas yra, gal 
daugiau, mūsų simpati
jos pareiškimas tai didžiai 
moterei, kuri, nieko nenusto
dama iš savo žavinčiai kil 
nios moters sielos, buvo iš

rinkta Pasaulio Išganytojo Mo 
tina — tapo mūsų paguoda ir 
globėja sunkiame žmogaus 
skausmo ir ašarų, kovų ir 
abejonių, (gilaus sielvarto ir 
trapaus džiaugsmo kelyje — 
mūsų motina

Šv. Jėzaus Širdies pamal
dumas yna daugiau pareigos 
jausmas, garbės ir meilės na 
reiškimas Viešpačiui Jėzui 
Kristui tikrajam Dievui ir ti
krajam žmogui, kuris iš mei
lės mums mirė ant kryžiaus.

Šv. Jėzaus Širdies pamaldų

Auksinu IPAvtirjiLAj
— " PAULIUS JURKUS —------------

(tąsa)

Ak, ta naktis, buvo tokia 
trumpa. Tiek daug įspūdžių 
plūdo į mane Reikėjo visa 
prisiminti, pergalvoti. Tik ke 
lios dienos namuose o jos to 
kios didelės kaip ežerai

Gulėjau sunėrusi rankas ir 
mano mintys buvo pas jį ku 
ris nuėjo sodo takeliu Toli 
toli dar girdėjosi dainos, o 
palangėje pragydo paukšte
lis, skelbdamas aušrą.

PO šventės atėjo telegra
ma dėrė pakelyje. Motina 
nustebo ir nesuprato kodėl 
taip staiga, nieko iš anksto 
neįspėjęs, atvažiuoja jos bro 
lis.

Po pietų dėdė jau buvo na 
muose Nenorėdama jo sutik
ti, pasislėpiau savo kambary 
je Bet kur tau, — tuoj pa
šaukė mane Dėdė buvo tie
siog įtūžęs, tačiau valdėsi ir 
stengėsi to neparodyti Mama 
sėdėjo palangėje, paraudusi 
iš pykčio Pirmiausia atsipra 
šiau. kad taip pasielgiau ir 
atsistojau prie durų, laukda
ma savo t-ismo Abu sužiu
ro, ko tyliu. Jiems atrodė, 
kad aš tu iu pulti ant kelių, 
verkti laužyti lankas kaip ko 
kioje tragedijoje O aš ėmiau 
ir nusišypsojau. Tada abu pra 
piiupo audra

Tėtelis > ė dėjo prie kitolan 
go, rūkė ir žiūrėjo tai į ma 
ne. tai į dėdę Kartais jis šyp 
telėdavo ir man pamerkdavo, 
lyg sakydama-: atsikirsk 3 a 
riau ir aš žodelį, prisiderin 
dama prie jų.

— Ko rūpinatės parduoda
mi mano kailį? Mama, dėde, 
kieno čia sprendžiamas Ilki 
mas: jūsų ar mano? Kas gy- 

mas yra pirnvausia pripažini 
mas Kristaus meilės (širdis 
yra jos simbolis) mums nebo 
jusio dėl mūsų išganymo ati
duoti save tokioms didelėms 
kančioms, ir antra, mūsų pas 
tangos atlyginti Jam meile už 
mei'ę. pasiaukojimu už pasi
aukojimą. ištikimybe už išti
kimybę,

Švenč Panelės Marijos gar 
binimas yra labai naudingas, 
gi Šv. Jėzaus Širdies — būti
nas kiekvienam katalikui.

Kaip pasireiškia šitie pa
maldumai mano gyvenime?

\ 

vensi'.e už mane? Niekas! Mie 
las dėde, ką a»š jum blogo pa 
dariau?

— Vaike. Anuška tik tru
putį pagalvok, nesikarščiuok! 
Tokia par ija Poras zigman 
tas atvažiavo labai išsigando 
ir prašė surasti tave. Jis net 
11 šką parašė viską išaiški
no: ką tu girdėjai iš Ivano, y 
ra melas, šmeižtas... dėdė 
man padavė laišką...

Pasižiūrėjau į gražų voką, 
suraizgytą rašyseną ir paju
tau, kaip svetimas jis man. 
S etimas ir užmirktas Tai bu 
vo žiemos sapnas, sapnuotas 
tolimoje Rusijoje Bet žiema 
jau praėjo jau vasara, ir ne 
galiu sugiąžinti ką nusinešė 
snaigės Per tas kelias die
nas namuose atsigavau ir pa 
j stau pilną sultingą gyveni 
mą. Grįžti ten ir vėl pasida
ryti lėle, vėl kalti į galvą kaž 
kokius idealus, svajoti ir dū
sauti — nebegalėjau

Dėdė ir mama žiūrėjo kaip 
atidarysiu laišką ir su-sijaudin 
siu Pavarčiau voką rankose, 
perbėgau visus akim

— Skaityk greičiau, — ra
gino dėdė

Ramiai jį žiūrėdama ir šyp 
sodamosi. suplėšiau neskaity 
tą Liišką ir numečiau į kam 
pą.

— Anuška, ką. tu darai .- 
— kalbėjo dėdė, ir jo lūpos 
virpėjo.

-- Ko jaudinatės, dėde, ži 
note, kad aš išteku.

Jo akys*e žybtelėjo šviese
lė Bet tuoj suabejojo: nejau 
gi taip originaliai vėl grįžtu 
į miestą.

— Taip turėtų būti bet tu 
pilna visokių išdaigų, kas ga 
lė tikėti

— Taip ir bus, dėde! Aš iš 
teku už Povilo! ■— apsi
sukau ir išėjau.

TAIP, mano mvlimasis To 
vilai, mano vyre, surašiau vr 
sa atvirai ir nuoširdžiai, kad 
būtų aiškus mano kelãas iki! 
tavęs.

Žiūriu į paveikslą, ir mano 
ilgesys keliauja pas taveįka 
Įėjimą. Tave jis guodžia ir 
stiprina, ir tu niekada i epą 
lūši Noriu save įp a minti, 
padėdama tau, paremdama ta 
vo naštą ’ akelsiu visa: vie 
numą ir skausmą nes dabar 
ne laikas verkti ir dejuoti, ka 
c'a tiek daug darbų Visą sa
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«JAUNYSTĖS AIDAS*

<M. L.» skyrius jaunimui.

Redaguoja Redakcinė Komisija:

Julija Šimonytė, Aloyzas Kuniškis. i 
Julija Jurgelevičiūtė, Danutė Jurevi

čiūtė, ir Genovaitė Svinkūnaitė

Kaštus siųsti — «Jaunystės Aidui»,

Caixa Postai 4118

São Paulo

— Ateinantį Sekmadienį, bir 
želio 19 dieną, 9 vai. ryto po 
šv. Mišių bus visuotinis S. Pau 
lo Ateitininkų susirinkimas.

Maloniai kviečiam viso S. 
Paulo Jaunimo tame susirin
kime dalyvauti.

S. Paulo Ateit. Valdyba

vo gyvenimą paaukojau tau 
mylimasis > ovilai.ir tiems mo 
kyklos vaikams. Tu nežinai, 
kad man turtų ir džiaugsmo 
per daug: mano vaikai skai
to lietuviškai ir žino mūsų ku 
nigaikščių vardus. Jaudinuos 
ir verkiu, verkiu ir dabar, vi 
sa tai rašydama.

Budėsiu nakt'is irdienas.ru 
denius ir pavasarius Bran
gūs prisiminimai gyvera su 
manim ir jie neleis pavargti 
O tu sugrįši! Vėl bus pavasa
ris prie Varduvos.

UZSKLEIDÉM paskutinį mo 
tinos užrašų, lapą, užvožėm 
kaip taurę, iš kurios gėrėm 
brangų vyną Abiejų akys su 
sitiko, ir galvos pasviro. Ke
liavom į vaikystę. į saulėtus 
vakarus, kai čia sėdėjom ir 
žiūrėjom į veidrodį, ilgesio 
pagauti Ir nūnai pakilo žvilga 
niai į palmes, bokštus, į tą pa 
tj auksinį dangų. Girdėjom ir 
motinos žodžius, seną seną 
legendą. Ak, ne legenda tai 
buvo Tai mūsų pačių gyve
nimas!

Atsistoję žvelgėm Į paveiks
lą ir susimąstę suklydom į 
laukus. Sode noko vaisiai, di 
deli, kvapnūs, dūzgė bitės. 
Toliau plaukė rugiai ir len
kės Varduvai. Už- jos vėl kė
lusi ir bangavo į platybes.

Tarp tų rugių pamatėm grįž 
tančią motiną Ji braukė ran 
ka per varpas, skynė jas, įė
jusi sodan, lankė avilius, ag
rastų ir serbentų krūmus ir 
ramiu šingsniu a>ėjo prie mū 
sų. Ant jos pečių baltavo pla 
čiai atmesta skara, rankose 
— nuskinti rugiai. Judriom 
akim perbėgo mus ir sustojo 
ties sąsiuviniu.

(B. D.)
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NATŪRALIZACIJOS DOKUMENTUS

Jums greitai, pigiai ir sąžiningai gali sudarysi ko
mercinė 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 inform'acijas žodžiu ir raštu.

GEROS ŽINIOS
JAU GALITE PADĖTI SAVO ARTIMIESIEMS 

LIETUVOJE IR SIBIRE

★ Skubiai išsiunčiama aprangą, maistą, medžiagas, me 
gztinius, vilną, odą batams ir vaistus.

★ Turime visų medžiagų pavyzdžius!
★ Laike 6-8 savaičių siuntiniai pasiekia Lietuvą. Oro 

paštu 2-3 savaitės.
★ Siuntėjas gaus gavėjo parašu patvirtintą pakvitavimą.
★ Visi persiuntimo mokesčiai ir muitas apmokami čia. 

Gavėjas nieko neturi mokėti.
★ Siuntiniai pilnai apdrausti - žuvus grąžiname pinigus 

arba pasiunčiame naują.
Kreipkitės pas:

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

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
i

5 pusi-MUSŲ LIETUVA

133
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Pirmą mėnesio sekmadienį: / 
Parque das Nações 10 vai. 
Casa Verde, 17.15 vai.
Antrą :
Bom Retire, 10 vai.RAŠTINĖ

Rua Boa Vista, 
bd andar - sala

LIETUVIŠKŲ PAMALDŲ KA 
LENDORIUS

Dovanos Giminėms

LTDA.

LIETUVIS ADVOKATAS
Kai Jums reiks kokio nors patarnavimo, 

kreipkitės į savo tautietį
REZIDENCIJA:

_ R- AbCLUM, 36
S. PAULO . , TZ 77,Moinho Velho, 

Fone 63-6273
Utinga 17,00 vai.,
Trečią:
Agua Rasa 8 vai.
Moinho Velho 11 vai.,
Lapa lt vai., 
Paskutinį:
Vila Anastacio 8,30 vai.,

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.

«TĖVYNES GARSAI»
LIETUVIŠKOS MUZIKOS VALANDA.

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

SEKMADIENIAIS

1. LIETUVIŠKA MUZIKA PLOKŠTELĖMIS
nuo 13,00 iki 14,00.
2. 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 GARSAI» Kolektyvas.
Adresas: Caixa Postai 403, S. Paulo, BRAZU..

PRANAS & ČIA.
Madeiras em gerai

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

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

Nanque - Estado de Minas Gerais

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

VIENPr’-T’-jAi ATSTOVAI garsiojo vandens lindo t a

1KMÀCJ CAKRiECl
Lindoya vanduo yrr óenai žinomas gėrimas, 

urio 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

ltd a

' FOHTE 005 JESUÍTAS

S Ã O P A U.L O

e mum® esu»aim t»ii!iitiifli.iniinii«iiniinirti «Ųun iibaumn ttmim ir iii mm tu m u n n in n s ir it m mum m, m n,i_ 

i ESCRITÓRIO CONTÁBIL «V. ZELINA- I 
| IRMÃOS BAUŽYS Į 
g Registrado na Cl Cl «ob o n.® 55i

» Pęa. S. José Campos, 8 S/ 2 - V. Zelina - S. Paulo | 
g Telefone 63-6005 =

J Aberturas d e firmas
“ Encerramentos de firmas 
f Transferencias de firmas
S Contraí na Junta Comercial 
g Diskai. na Junta Comercial 
g Escritas Fiscais 
« Escritas Comerciais

Contratos de iucação I 
Cartas de Fiança |
Requerimentos g
Balanços |
Aivaras diversos 
Seguros de Foso e 
Seguros de acidentes |

»• ii■ ■ >•

J PREKYBOS NAMAI SPRINDYS & ČIA. j 
s Pęa. S. José dos Campos, 1 - V. Zelina ■ Telefonas 63-5915 ] 
g Qelezies išdirbiniai ir dažai viskas elektros p 
ii įrengimai namu reikmenš ir žaislai, |
;; i • • e B ,y ivamiauMos dovanok progoms.

HORÁRIO das 8 às 19 horas. į

EJCK8TDK1IO CCN1AIEI8L

JVaàcimento

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

Atlieka firmų atioaiymus, perleidimus, komercines 
ir industrialines apyskaitas, sutvarko dokumen- 

' tus, sudaro sutartis surašo prašymus ir ki- 
Ítos rūšies darbus atlieka.

Juridinis Departamentas — Nejudomo turto pardavimas 
| Av Zelina, 831 — Vila Zelina — Tel. 63-7140 - S. Paulo i i

Skaitykite «Músu Lietuva»
HOHHBHM HUHHHHHII

-»t..M.«.wuMm».BB.MWMB«BBB.BBBtl. ---------- .«t »a«aavs>» ■««»«■«««■ a«w«Bkr«« MM® a airiai

Statybos medžiagos sandėlis ir įvairių geležinių daiktų, indų bei darbo įrankių 
krautuvė tiktai pas
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AV. ZELINA, 515 — CAÍXA POSTAL, 4118 — SÃO PAULO

LIETUVOS NACIONALINĖ 
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEK.

KONCERTAS

Praėjusį sekmadienį, tai yra 
gegužės 29 dieną Vila Zelinoj 
įvyko muzikos prof, p-lės EI 
viros Kilčiauskaitės mokinių 
šių metų pirmas didesnis vie 
šas pasirodymas - KONCER
TAS.

Programą išpildė p-lės El- 
viros mokiniai, kurių tarpe y- 
ra keletas lietuvių vaikų: Še 
Ha Oreffici, Rogerio Viktori 
no, Vaikinta Bielskytė, Sandra 
Kindurytė, Julia Kraujelytė, 
Rot* Kilčiauskas, Elsa Alek
navičiūtė ir Milda Jodelytė.

Dalyvavo vaikučių tėveliai 
su savo draugais ir pažįsta
mais bei daug kitų muzika 
suinteresuotų svečių.

Programa buvo labai įvairi 
ir įdomi. Įvairių instrumentų 
solo, duetai, trio bei kintetai 
žavėjo ir džiugino dalyvių

(pabaiga iš 1 pusi.)

ks ne. Šitoj parodoj mes no 
rime parodyti, kodėl milijo
nai pabėgėlių paliko savo tė 
viškę». Ir Švedijos dešiniųjų 
partijos vadas bei parodos 
valdybos garbės narys, reichs 
tago atstovas Jarl Hjalmar- 
son, pareiškė: «Mūsų krašto 
piliečiai privalo sužinoti apie 
padėtį pavergtuose kraštuose». 
Jeigu nepavyks su halės iš- 
nuomuotoju susitarti, paroda 
bus perkeltaų kitą vietą. Toj 
pačioj parodos halėj ir dau
gel kitų Rytų kraštų suruošė 
parodas Rytų Vokietija yra 
numačiusi, tuoj po pabėgėlių 
parodos organizuoti Rytų vo 
kiečių parodą.

Mūsų Skandinavijos kores
pondentas praneša, kad tarp 
«netinkančių» rodyti paveiks 
lų yra padidintas straipsnis 
vieno sovietiško laikraščio, 
kuriame kalbama apie jauną 
berniuką, kuris savo tėvus 
įskundė saugumui. Už šį «pa 
triotišką» žygį jam pastatytas 
paminklas vaikų parke Mask 
voje.

Lietuviškas Grožio Salonas

« V E N U~sT~|
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 j chirurgą dantistą

Ateivio de Jranęa Catna'iįf.o,

kuris nesenai atidarė savo koasultoriją Vila Žolinoje 
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

ANTANO OAVIILONTO'
Manufatura de «Botões Estrela» 

J
Rua Prof. Gustavo P. do 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.

KIRPIMO IR SIUVIMO MOKYKLA

•‘TO FT J A”
Mokina kirpimo siuvimo, madų mode 
lių braižybos ir pritaikomojo meno.

Paruošia siuvimo ir kirpimo mokytojas j
Į valdiškiems egzaminams (habilitação) |

I
 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 ------

» i

širdis. S. Paulo moksleiviai 
ateitininkai gražiai išpildė dai 
nas: «Per girią» ir «Ar atsi
meni», o p lės profesorės mu 
zlkos mokinių choras dailiai 
sudainavo keletą dainų portu 
galų kalba. Patys muzikos pro 
fesoriai meisteriškai išpildė 
porą kūrinių.

Publika sekė su dideliu su
sidomėjimu ir įsijautimu kiek 
vieno mokinio pasirodymą, 
stebėdami vaiko jaudinimąsi, 
kada jam teko pirmą ar an
trą kartą viešai pasirodyti už 
gaunant savo drebančiais pirš 
takais piano ar akordeono 
klavišus, ypatingai įdomu bu 
vo stebėti vyresniųjų pastan
gas, kurie su didesniu praš 
matnumu stengėsi pademons 
truoti savo gabumus bei pa
siektą muzikoje pažangą

Kad ir turėjo įvyk i šis kon 
certas dėl salės gaisro aukš
tose Šv. Juozapo Mokyklos 
patalpose, jauki, šeimyniška 
šventės nuotaika mažai ką te 
nukentėjo Koncertą neikia lai 
kyti pasisekusiu Viskas praė 
jo linksmoj, prakilnioj nuotai 
ko j.“Susižavėjusi publika skirs 
tesi su viltimi sulaukti dar di 
dėsnio ir gražesnio

Ta proga turime pasveikin 
ti šio koncerto rengėją muz. 
prof p lę Elvirą Kilčiauskai- 
tę ir palinkėti jai ištvermės 
pašvenčiant savo jėgas to
kiam gražiam darbui — me
nui.

- Šios savaitės trečiadienį 
ir ketvirtadienį São Pauly 
lankėsi iš Rio de Janeiro kan. 
prof Zenonas Ignatavičius, 
lietuvių misijonierių direkto
rius.

— Seselių gimnazijos salės 
scenos, gaisro sunaikintos, 
atstatymą visuomenė nuošir
džiai remia Jau yra gautos 
aukos iš šių asmenų: Jono Jo 
delio Vlado Zalubos po Cr S 
5.000,00; Vinco Subačiaus Cr. 
$2.000,00; Sabato Ranieri, K. 
Savira po Cr.S1.0>'0,oo; Juo
zas Seliokas Cr. 600,t0, Mari

j GERAI ĮSIDĖMĖKITE IR NEUŽMIRŠKITE, I 
Birželio (Junho) 4 dieną, šeštadienį, rengiamas labai Í 
puikus

VAIKzWaW - IKaILIÍIJJ
i Dr. J. Basanavičiaus vardo lietuvių mokyklos salėje

RUA CAMACAN Nr. 625 — VILA ANASTAZIJOJE
Bus iabai įdomi programa. Pradžia 8 vai. vakaro, 

pabaiga 4 vai. ryto. Bus puikus lietuviškas bufetas.
| RENGĖJAI,

ja Slautienė ir A.M. po Cr. 
200,00; Ona Vitonienė Cr 1CO,00 
Aukotojams seselės «nuošir
džiai dėkoja. Salės trūkumas 
ne vien mokyklai, bet ir lie
tuviškam kultūriniam gyveni
mui labai jaučiamas. Sj ir ki 
tą mėnesį numatyti vakarai 
bei minėjimai negalės įvykti. 
Juo daugiau jo atstatymui 
bus paramos iš visuomenės 
pusės, tuo greičiau ji bus ats 
latyta. Laukiama ne vien au 
kų. bet ir paskolos, kuri bus 
gražinta su nuošimčiais salę 
atstačius, arta, jei keno vai 
kai mokosi seselių mokyklo
se, tai bus atskaityta jei sko 
lintojas to norėtų, už mokslą.

— P. M Čiuvinskienė grižu 
si iš ToLmųjų Rytų ir Šven
tos Žemės organizacijų pir 
mininkams parvežė lauktuvių 
• po rožančių pašventintus 
ant Kristaus karsto kurie bu . 
vo įteikti gegužės m 31 d. 
vakare po pamaldų.

r- Laiškai: Alf Guigai. A 
Tamaliūnienei V. Sprindžiui, 
vi. Šulini Pr Zagorskienei. 
J Nadolskiui, H Paršelytei, 
P Šukiui. F Slavickaitei O 
Masiulytei, M Seiunienei. O. 
Buzienei. J Selioku1. I Kut 
kienei. Jurgiui Čern.auskui, 
L. Ajauskui, R Dovydaičiui, 
Futurama, J. Bliujui.

— Liet Kat Bendruomenės 
Choro Valdyba praneša, kad 
numatytas vakaras birželio 
m. 11 d. Vila Zelinoje, del sa 
lę ištikusio gaisro, negalės 
jvykti Kada ir kur jis bus, 
vėliau bus pranešta.

LIETUVOS OKU PAG’J OS

Ir masinių trėmimų Sibiran 
20 metų sukakties minėjimas 
bus 19 d. birželio, São Bento 
gimnazijos (Largo S Bento) 
salėje. Pagrindiniu šiai die-, 
nai kalbėtoju yra kviečiama 
d-eputatė ir São Paulo parla
mento vicepirmininkė Maria 
Conceição Neves, kuri prieš 
pora me-tų lankėsi Rusijoje.

Liet. Kat, Bendruomenės choro ruošiamo

Meninėje programoje daly
vaus Liet Kat. Bendruome
nės choras. Lietuviškoji visuo 
menė iš anksto kviečiama 
gausiai dalyvauti. Įėjimas lai 
svas.

, — Birželio mėn 1 d. Vila 
Zelinoje posėdžiavo Liet. Ben 
dr> omenės Taryba. Nors po
sėdis truko ilgokai tačiau 
aptarta praktiškai buvo tik 
Lietuvos okupacijos 20 metų 
sukakties minėjimas, kurio 
programa jau ir praėjusiuose 
posėdžiuose buvo svarstyta. 
Lietuvių Dienos programos 
galutinis apsvarstymas ir pri 
ėmimas bus šaukiamame Ta
rybos posėdyje birželio 8 d. 
Yra Tarybos narių kurie sa
vo prisiimtas pareigas neat
lieka daug posėdžiu pralei
džia. O kai ateina į posėdžius 
nesiorieluoja reikalų padėly
je Reikia viskas iš naujo aiš 
kinti Už tat posėdžiai kartais 
būna nesklandu!- I šį posėdį 
kviečiami ir organizacijų ats 
to vai.

— Liepos mėn Vi'a Zelino 
j? bus kermošius, kurio pel 
nas skiriamas bažnyčios prie 
kyje esančių kolonų užbaigi 
mui, bei/kitiems p j gražinimo 
darbams Taip reikia išcemen 
tuoti didelė dalis šventoriaus, 
kad lietus neišneštų žemės. 
Kermošius reikalauja daug 
darbo, bet bendromis jėgomis 
visiems dirbant nesudaro di 
dėlių sunkumų Yra žmonių, 
kurie visiems reikalams au
koja, bet yra tokių, kurie jo 
kios aukos jokiems reikalams 
neduoda bet kermošiuje išlei 
džia Kermošius yra vienas 
didesnių pajamų šaltinis, be 
kurių sunku išsiversti.

ŽINIOS IŠ RIO DE JANEIRO

— Sekmadienį, gegužės 29 
d . buvo atlaikytos Šv Pran 
cišk'aus a Paulo bažnyčioje 
pamaldos už a a vyskupą Vin 
centą Padolskį. Šv Mišias lai 
kė ir pamokslą pasakė Bra- 

rektorius I 
tavičius,

mirusio^mBfflHBK 
ir tautos reikalams. Bažnyčių 
je dalyvavo gausus lietuvių 
būrys Šv. Mišias užprašė Lie 
tuvių Katalikių Moterų Drau
gija.'

— Praeitą savaitę Rio de 
Janeire staiga mirė Stasys 
Saunoras, 57 metų amžiaus. 
Už jo vėlę pamaldt.-s laikė 
k.un kapelionas Juozas Jani 
lionis. Palaidotas Catumbi ka 
puošė. Teilsisi ramybėje.

— Birželio 10 dieną sukan
ka 2 metai, kai per radiją Ve 
ra Cruzskamba Rijuje «Á Voz 
da Lituania», vadovaujama 
kan dr Z. Ignatav č us Da
lis programos portugalu kal
ba skiriama informuoti brazi
lus apie Lietuvą. Programa 
įvairi.

LIETUVIŠKOS RADIJO 
TRANSLIACIJOS

Kad mūsų tautiečiai tremty 
je, pavergtoje Lietuvoje ir Si 
bire būtų teisingai informuo
ti. lietuvių rūpesčiu laisvaja 
me pasaulyje veikia veikia 
šios transliacijos lietuvių kai 
ba girdimos Lietuvoje: 
IŠ EUROPOS:

MADRIDAS, bangos 32 ir 
42 metrų kasdien Lietuvos lai 
ku 21 vai. 3j min. ligi 21 vai 
45 min.

Kartojama 42 metrų banga 
8 vai 30 m ryto.

ROMA, bangos 41 ir 50 me
trų kasdien Lietuvos laiku 22 
vai. 50 min. ligi 23 vai. 10 m.

VATIKANAS, bangos 19,25- 
3i ir 196 metrų kasdien Lietu 
vos laiku 20 vai. lt> min. ligi 
21 vai. 30 min.

Sekmadieniais dar nuo 10 
vai 30 jnin ligi 11 vai.
IS AMERIKOS:

VAŠINGTONAS, Amerikos 
Balsas, bangomis, 11, 13, 16,. 
19, 31 Kasdien Lietuvos laiku 
nuo 19 vai. 30 m. ligi 20 v.

Kartojama Lietuvos laiku;
24 vai bangomis 25 ir 31
7 vai. 15 min. bangomis 25 

ir 31. .

— VILA ZELINOS LIETU 
VIŲ KUNIGŲ telefonas 63-5975.

«MUSŲ LIETU i/Ą» 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. Giedrys 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. Pupicnį, Rua Oratorio 
1257, Mooca,

B. Tubelį ir Kučinską, Mo’ 
nho Velho.

St. Jurevičių ir Stočkų Par 
que das Nações.
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