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Nusiginklavimo derybos neina nė is vietos - 
visi ruošiasi busimu karu galimumams

(E) Dabartinė pasaulio pa
dėtis yra nepaprastai keista: 
Iš vienos pusės varoma nusi
ginklavimo propaganda, iš ki
tos pusės nusiginklavimo de
rybas neina nei iš vietos, dar 
daugiau: šiuo metu visai nė
ra jokių nusiginklavimo dery 
bų, jei neskaityti Ženevoje 
vykstančias bergždžias Didž. 
Britanijos JAV ir Sovietų Są
jungos derybas dėl atominių 
ginklų bandymų sustabdymo. 
Čia jau buvo netoli 300 posė
džių. iš kurių niekas neišėjo, 
ypač dėl Maskvos nesutikimo 
įvesti tinkamą kontrolę. O nu 
siginklavimo debatai Jungti
nėse Tautose atidėti — ru
dens sesijai. Už tai žymiai di 
dėsnis judėjimas ginklavimo
si ir pasiruošimų būsimiems 
karams pusėje. Ir tai netik 

^..'didžiose valstybėse,-b.et ir va 
dinamuose neutraliuose kraš
tuose Čia patieksime keletą 
žinių, kurios mus vienokiu ar 
kitokiu atžvilgiu ypatingai tu
ri dominti.

LAISVAJAI EUROPAI REIKIA 
DAUGIAU DIVIZIJŲ

Berlyno RIAS žiniomis, JAV- 
bės įvykusioje NATO minis- 
terių tarybos konferencijoje 
Oslo (geg. 8-10 d.d) reikala
vo iš savo sąjungininkų, kad 
NATO divizijų skaičius arti
miausiu laiku būtų padidin 
tas iki 30. Vadinamų <konven 
cionalhp ginklų stiprinimas 
Europoje neseniai buvo pla
čiai diskutuojamas netik ka
rinių, bet ir politinių sluoks
nių Kitaip tariant, toji karių 
ir politikų srovė mato reika
lą stiprinti reguliarias kariuo 
menes, kad jos mažesnius 
puolimus galėtų atremti ir be 
atominių ginklų, kurių panau 
dėjimas, šiaip ar taip, gali 
įžiebti visuot.nį atominį karą

EUROPA BUTŲ GINAMA IR 
ATOMINIAIS GINKLAIS

NATO vyriausias vadas ge
nerolas Norstad neseniai pa- 
sisakė už Fed. Vokietijos ka 
riuomenės apginklavimą ato 
miniais ginklais. Girdi, vL-os 
NATO valstybės turinčios bū 
ti lygiai stipriai apginkluo
tos. Žinoma, tie ginklai gale 
tų būti panaudojami tik NATO 
į akymu. Generolas Norstad 
dar pareiškė, jei Europa bū 
tų puolama, ji būtų NATO pa 
jėgų ginama visais tinkamais 
tam atvejui ginklais, jei reik
tų ir atominiais ginklais.

LENKTYNĖS RAKETINIŲ 
SKRIDIMŲ SR-TYJE

Nors ir vieni ir kiti tikina, 
kad raketų ir satelitų progra 
ma yra vykdoma “taikiais tiks 
lais“, niekas neabejoja, kad 
kiekvienas pasiekimas toje sri 
tyje prireikus gali būti pa
naudojamas ir kariniams tiks
lams. Dėl to Sovietų Sąjunga 
ir Jungt Amerikos Valstybės 
raketų srityje daro didžiau
sias pastangas ir išleidžia di- 
džiausiąs pinigų sumas Anot 
prezidento Kennedy, kai ku 
rios tų raketinių programų 
kaštuoja 20-40 milijardų dole
rių. Bet, pasakė Kennedy, jei
pasirodytų reikalinga ,^ryti tai§as ir 
tokias išlaidas, jos būtų 'Saro Kaip matome, mirties baus 
mos. Apskritai, Maskva savo’^iT^'T^ŲtoTas^avietų Rusi- 
stačiokiškumu pastūmėję pre joje labai plačiai yra taiko-
zidento Kennedy vyriausybę 
į kietesnį kursą netik užsie
nio politikoje, bet ir karinio 
ginklavimosi srityje. Niekad 
savo istorijoje Amerika tai
kos metu nėra tiek lėšų ka
riniams reikalams skyrusi, 
kaip dabar. O kaip Sovietų 
Sąjungoje? Švenčiant <Gegu 
žės 1 sios darbo šventę» Mask 
vos parade pirmoje vietoje 
dalyvavo ginklai ir gynybos 
min. Malinovskij.

PRIEŠLĖKTUVINIAI IR 
PRIEŠATOMINIAI PRATIMAI

Eilėje valstybių — jų tar
pe ir Fed. Vokietijoje — yra 
įsteigtos ar dar steigiamos 
įvairios organizacijos, kurių 
tikslas gyventojus iš anksto 
pratinti prie būsimų karo bai 
sumų ir kaip nuo jų apsisau 
goti. Eilėje valstybių tie pra
timai parodė, kad gyventojai 
lyg per nenorą domisi tais da 
lykais, nes daugeliui dar ge
rai atmenama pereito karo 
patyrimai.

«Eltos Informacijų» Stockhol 
mo bendradarbis praneša, ir 
Norvegija (NATO narė) iš sa 
vo karinio pasyvumo pamažu 
atbunda ir numato per atei
nančius 5-10 metų kariuome
nės reikalams išleisti milijar 
dines sumas. Steigiamos ra
ketinės dalys, įsigijama prieš 
lėktuvinių pabūklų, kokių dar 
iki šiol neturėta. Numatoma 
visas motorizuotas priemones 
pakeisti naujomis, ypač sun
kiuosius tankus Panašiai mo
dernizuoja apsiginklavimą ir 
Danija.

ONAI KALINAUSKIENEI IR VISAI ŠEIMAI
Skausmo Valandoje

Dėl MOTIEJAUS KALINAUSKO mirties
Reiškiame nuoširdžią užuojautą

«M. Lietuva»

Mirties bausmė Rusijoje praplėsta bendro 
pobūdžio nusikaltimams

Vyziausio sovieto prezidiu
mo dekretu gegužės m 6 d., 
mi'ties bausmė lig šiol taiko 
ma už politinius nusikaltimus 
ir banditizmą, bus taikoma ir 
bendro pobūdžio nusikalti
mams kaip pavyzdžiui pasi
savinimas valstybės turto (jei 
pavyzdžiui kolcliozininkas pa 
sivogs maisto produk ų, mal 
kų), pinigų dirbėjams, krimi
nalistams antru kart papil
džius nusikaltimą, apmėčiu
siems akmenimis valdines įs-

VAKARAI BERLYNĄ GINS

Kruščiovas vėl kelia Berly 
no klausimą, padaryti jį lais
vu miestu ir atskirai su ko
munistine Vokietija pasirašyti 
taikos sutartį.

Vakarų demokratinės vals
tybės yra tvirtai pasiryžusios

ATSARGŲ SU DARINĖ ŪMAS - 
VALDŽIOS PAGEIDAVIMAS

Šveicarijoje ir kai kuriose 
kitose šalyse valdžia jau se
niau patarė gyventojams įsi
gyti «geležinį racioną» — mais 
to atsargą pereinamam lai
kui kai kiltų staiga karas ir 
gyventojų aprūpinimas mais
tu dar nebūtų *■ uorganizuotas. 
Ir Fed. Vokietijoje gyvento
jams valdžios patarta sudary
ti kiekvienai šeimai tam ti
kras atsargas Kai kuriose 
valstybėse atsargumo dėlei 
esą jau iš anksto išspausdin
tos ir maisto kortelės.

JAU TAIKOS METU STENGIA 
PARTIZANŲ SPECIALISTŲ 

DALINIUS

Pereitas karas. įvykiai kai 
kuriuose Azijos Afrikos kraš
tuose ir Kuboje parodė, ko
kią didelę reikšmę gali turė
ti gerai paruošti ir aprūpinti 
partizaniniai daliniai. JAV ka 
rinė vadovybė, galvodama rea 
listimai, steigia specialius par 
tizanų specialistų dalinius. Pa 
gal DPA, šie daliniai apmoka 
mi ir svetimose kalbose. 

mas. Kažin ką dabar sakys 
Brazilijos ir kitų kraštų ko
munistai, kurie del krimina
listo Chesmano kėlė tiek daug 
trukšmo. Ar ir dabar staugs 
jie visais balsais prieš mir
ties bausmę Rusijoje, kur dėl 
bendro pobūdžio nusikaltimų 
bus žudomi žmonės? Ne! Jie 
to nedarys, nes komunistai pa 
teisina ir žiauriausius Sovie
tų Rusijos vykdomus nusikal
timus. Kuboje irgi šaudo žmo 
nes Bet ir čia komunistai ty
li. Bet kai kituose kraštuose 
banditą arba komunistą už 
sprando nustveria, tada jie 
atveria visą savo gerklę.

dabartinę Berlyno padėtį ap
ginti. Rusams dabartinė Ber 
lyno padėtis yra labai nepa
togi nes per Berlyną labai 
daug vokiečių iš rytinės zo
nos pabėga į laisvus vaka
rus. Užsidaryti geležine už
danga yra neįmanoma.

— Argentinos vyriausybė 
pareikalavo, kad rusų ir kitų 
komunistinių kraštų atstovy
bėse Argentinoje būtų tiek 
tarnautojų, kiek yra Argenti
nos tarnautojų komunistiniuo 
se kraštuose Argentinos ats
tovybėse. Daugumas komunis 
tų diplomatų yra atsiųstų vien 
špionažo darbams.

—- Fidel Castro iš Kubos iš 
varė svetimšalius kunigus ir 
vienuoles. Kadangi pačių ku
biečių kunigų ir vienuolių nė 
ra pakankamai, tai katalikų 
dvasinių reikalų patarnavimas 
bus sunkus.

— Antifidelistų pareiški
mais, yra ruošiamas kitas įsi 
veržimas Kubon Fidel Castro 
diktatūrai nuversti.

— Kuboje konfiskuotos vi 
sos privatinės, taigi ir katali 
kiškos mokyklos. Jų nuosa
vybę perėmė valdžia.

— Rio de Janeiro kardino
las Dom Jaime Camara per 
radijo kritikavo Brazilijos vy
riausybės neutralumą užsie
nio politikoje. Anot Kardino
lo, pavyzdžiui Amerikos-husi 
jos karo atveju, Brazilija ne-

galėtų neutrali pasilikti.

— Buvęs Brazilijos prezi
dentas Juscelino Kubitscbek 
šią savaitę, po kelių mėnesių 
atostogų grįžo iš Europos Su 
grįžimo proga Rio de Janei 
re, Minas Gerais ir kitose 
vietose buvo susirinkę daug 
žmonių buvusio prezidento pa 
sitikti. J. K. kandidatuojasi 
Goiaz estade senatorium.

— Argentinos vyriausybė 
persvarsto sąryšyje su paskų 
tiniais įvykiais, paskelbimu 
socialistine valstybe (komu
nistine), santykius su Kuba.

— Prez. J. Kennedy liepos 
mėnesį vyks Urugvajun, į eko 
nominę Panamerikos konfe
renciją.

— Brazilijos finansų minis- 
teris Amerikoje sėkmingai ve 
da derybas skolas sutvarkyti 
ir naujai paskolai gauti.

IR AMERIKA NEATSILIEKA

Gegužės m. 6 d. Shepardo 
iškilimas į erdves, yra įrody
mu, kad Amerika irgi yra pa 
dariusi didelę pažangą erdvės 
užkariavime. Po kelerių metų 
žada nuskristi į mėnulį ir su
grįžti. Shepard skrįsdamas į 
erdves pats vairavo kapsulą. 
Gi rusų Gagarin satelite sė
dėjo (jeigu jis iš viso yra, tai 
tikras faktas), kaip keleivis.

— Gegužės m. 11 d. Brazi
lijon atvyko Indonezijos pre
zidentas sii oficialiu vizitu.

— Laoso likimą Ženevoje 
sprendžia 14 neutraliųjų kon
ferencija. Prie kokio nors su
sitarimo prieiti bus labai sun
ku.

— Anglijos karalienė Elz
bieta gegužės m. 6 d. buvo 
Popiežiaus priimta specialio
je audiencijoje.

— Vilniaus «Tiesos» žinio
mis, respublikos prokuroras 
lankėsi kai kuriuose provinci 
jos kolchozuose ir atidengė 
įvairias suktybes. «Paryžiaus 
komunos» kolchozo pirminin
kas Gavorka pasisavinęs70.000 
rublių, gautus už linus Be to, 
dar savavališkai pardavė 24 
tonas grūdų. Spekuliantas, S. 
Girša rajono vadovų globoja 
mas karves ir atlikdamas ki
tus pavedimus, neteisėtu ke
liu taip pat pasisavino didžiu 
les sumas. Eilėje kolchozų bu 
vo varoma plati spekuliacija.

Lietuvos nacionalinė 
M. Mažvy d o b ibi i oteka 

- ----------------------------

1



2 pusi.

VOKIETIJOS SOVIETINĖJE 
ZONOJE PALIKTA MIRTIES

BAUSMĖ

Vokietijos sovietinės zonos 
naujajame baudžiamajame ko 
dekse mirties bausmė numa
tyta už «pasikėsinimus į tai
ką ir krašto atstatymą». Tai 
visai politinio pobūdžio nuos 
tatai. Komunistinis režimas 
kitaip nesugeba su savo poli 
tiniais priešais apsidirbti

PLENTŲ ATŽVILGIU SOVIE
TŲ SĄJUNGA AMERIKĄ GA
LĖS PAVYTI TIK UŽ 290 ME

TŲ - SAKO EKSPERTAI.

Kad Sovietų Sąjunga nežiū
rint savo skambių penkmečių 
ir septynmečių planų, kelių 
ir plentų atžvilgiu yra labai 
asilikusi yra visiems žinoma 
<DaO> ekspertų duomenimis, 
jei sovietai ir toliau pastatys 
tiek kalių ir plentų, kiek iki 
Šiol, jie amerikiečius tuo at
žvilgiu galės pavyti tik už — 
290 metų. Plentų ir kelių su 
tvirta danga, pvz., Fed. Vokie 
tijoje tenka 1 kilometras 1,9 
kv k-m., JAV-se 2,5 kv. km., 
gi Sovietų Sąjungoje vienas 
km gero kelio tenka tik 109 
kv. kilometrams. Apskritai, 
Amerikoje plentų ir į plentus 
panašių kelių viso apie 8.1 CO. 
000 kilometrų, Sovietų Sąjun
goje, nežiūrint jos milžiniško 
ploto., tik 232.000 km.

Kai nėra gerų kelių, ir au
totransportui sunku išsivysty
ti Palyginus su Vakarų vals
tybėmis, jis yra labai mažas. 
Automobilių ir sunkvežimių 
gamyba Sovietų Sąjungoje ir 
satelitiniuose kraštuose nesu 
daro nė ketvirtadalio Vakarų 
valstybių gamybos. Jau perei 
tame kare pasirodė, kaip sun 
ku raudonajai armijai buvo 
judėti savame krašte, kai trū 
ko ir plentų ir autotransporto 
priemonių. Kita vertus, ir ge 
ležinkelių tinklas Sovovietų 
Sąjungoje yra labai retas

KODĖL CHRUŠČIOVAS «VA
LO» ATSKIRŲ RESPUBLIKŲ 

PAREIGŪNUS

Buvo manoma, kad Chruš
čiovo vykdomi «valymai» ats
kirose respublikose turi vie
ninteli tikslą negabius ūkinė
je srityje pareigūnus pakeisti 
kitais. Kai kurie užsienio spau 
dos atstovai Maskvoje mano 
kitaip: Chruščiovas tais «va
lymais» nori paruošti dirvą, 
kad būsimame visasąjunginės 
komunistų partijos (22 me)su 
važiavime spalio mėn. iš auks 
to būtų užtikrinta aiški dau
guma už Chruščiovą ir prieš 
visus jo kritikus, kurių juk 
ir Maskvoje ir šalyje yra ne 
mažai. Tuo pačiu tikslu yra 
patvarkyta kad j suvažiavimą 
nuo 2000 partiečių būtų siun
čiamas vienas delegatas, o ne 
kaip iki šiol, nuo 6000. Juo 
didesnis savo apimtim hus su 
važiavimas juo didesni šan
sai ir Chruščiovui, gabiam 
kalbėtojui į mases palenkti 
suvažiavimo dalyvių daugumą 
j savo pusę. Gagarino skridi 
mą j erdvę jis taip pat pauau 
dos savo režimo garbei Bet 
sovietinio žemės ūkio negero 
vės lyg koks tamsus debesys 
slenka virš Kremliaus ir gula 
ant Chruščiovo galvos.

NAUJOJO LENKIJOS PARLA
MENTO SUDĖTIS

Nors Lenkija valdoma ko 
munistinio Gomulkos režimo, 
tame krašte vis dėlto kai kas 
yra kitaip, negu kituose sate 
litiniuose kraštuose Rinkimai 
į seimą ir čia buvo vykdomi 
tik vienu kandidatų sąrašu, 
bet režimas iš anksto pasirū 
pino, kad naujojo seimo su
dėtis bent «dėl akių» būtų 
įvairi, ne vienalytiniai komu
nistinė. Jau ir buvusiame sei 
me taip buvo. Naujame seime 
iš 460 atstovų bus 255 Darbi 
ninku partijos (komunistų) 
atstovai, 117 Ūkininkų parti

MŪSŲ LIETUVA

J. Augustaitytė - Vaičiūnienė

Bangas atsisveikinant
Kiekvieną palydžiu į tolį, 
Kiekvieną jautriai sutinku;
Jos trokšta per plėšt pilką žemę.- 
Blaškytis joms krantuos sunku.

Širdis tik jcmis taktą muša, 
Krūtinė šėlsta, kaip ir jos: 
Gerai man, kad ir jūs nerimstat — 
Pavydžiu valandos tylios.

Kam svaidote gelmes į aukšti, 
Skandinai saulę ir žvaigždes?
Jūs. baltos, gražios mano bangos, 
Kada gyvybė jūs užges?

Ir ritas, ritas taip be galo, 
Ir kur pranyksta — nežinai, 
O, bangos, bangos, mano gražios ! 
Jūs neužmiršiu amžinas.

Nors ir viena svaigi tu ant smėlio,
Nors vėjas gieda man dairas, 
Bet aš rami nes pamylėjau 
Bangų baltąsias karūnas.

jos atstovai, o 49 skaitomi ne 
partiniais Kaip matyti, komu 
nistai sudaro absoliutę da - 
gumą Bet ir kitų partijų ats
tovai daugumoje eina kartu 
su Gomulka. Atstovai nekomu 
nistai, apie kuriuos prieš rin 
kimus buvo žinoma, kad jie 
režimui nepatinka, buvo iš 
anksto išjungti. Vien tik iš 
Ūkininkų partijos tokiu būdu 
iškrito apie 70 buvusių seimo 
atstovų.

LABAI AIŠKUS PAREIŠKIMAS 
DĖL 1937 METŲ SIENŲ

Bundestago pirmininkas dr. 
E. Gerstenmaier dėl kraštų šia 
pus ir anapus Vokietijos 1937 

metų sienų

Kaip žinoma Vokietijoje yra 
užs’likęs tam tikras skaičius 

buv. nacistinių kurstytojų, ku 
rie viešai ir neviešai gina 
Hitlerio nužymėtas Vokietijos 
reicho sienas. Tiems labai aiš 
kų atsakymą bal. 24 d. davė 
Fed. Vokietijos parlamento 
pirmininkas dr. Eugen. Gers
tenmaier savo pagrindinėje 
kalboje C DU suvažiavime Ko 
elne. Dėl 1937 metų sienų par 
lamento pirm kas t k. štai ką 
pasakė:

«Kas dar yra pilno proto 
negali statyti reikalavimus, 
kad kraštai anapus 1937 me 
tų sienų turi būti sugrąžin
ti Vokietijai.. Kas dar yra 
pilno proto, negali net rei
kalauti, kad sritys šiapus 
1937 metų būtų Vokietijai 
sugrąžintos jėga».
(Kaip žinoma, prie kraštų 

«anapus 1937 metų sienų» pri

1961 m. gegužės 13 d- 

klauso Klaipėdos kraštas, ka: 
kurios lenkų valdomo? da ys 
ir Sudėtų kraštas).

Čia verta dar kartą primin 
ti, kad kitos dvi stambiosios 
Vokietijos partijos, socialde
mokratai ir demokratai - bet 
ir eilė kitų grupių - jau se
niai yra yra pasisakiusios to 
kia pat prasme, kaip čia pa
reiškė Fed. Vokietijos parla
mento pirmininkas dr. E. Gers 
tenmaier. Grupelės, kurios y- 
ra kitokios nuomonės, Vokie
tijos politiniame ir parlamen
tariniame gyvenime nevaidi
na didesnio vaidmens.

LAISVOSIOS EUROPOS TAU
TOS TURI RŪPINTIS NE

LAISVOMIS TAUTOMIS

Zueriche neseniai įvyko «Eu 
ropos savaitė», kurios metu 
buvo gyvai diskutuojamas ir 
Europos tautų už geležinės už 
dangos likimas. Buvo ko ne 
vienbalsiai pabrėžta, kad lais 
vosios Europos tautos būtinai 
turi daugiau susirūpinti Euro 
pos tautomis, kurios tebeken 
čia už geležinės uždangos. 
Pastarosioms reikią įkvėpti 
mintį, kad laisvieji Vakarai 
jų niekad neužmirš ir rems 
jų pastangas atgauti laisvę. 
Niekad nereikią sutikti su so 
vietų tvirtinimu, kad padėtim 
Rytų Europoje Vakarai neturi 
teisės rūpintis.

Papildomomis žiniomis iš 
strassburgo, Europos Tarybos 
Patariamojo seimo kai kurie 
atstovai ryžtingai pasisakė už 
tai, kad c.uropos valstybės su 
darytų netik ūkinį, bet ir tvir 
tą politinį bloką, kuris būtų 
pakankamai stiprus atsispirti 
prieš Rytų pastangas. Ir taja 
proga buvo užsiminta, kad 
laisvųjų Europos valstybių po 
litinis vieningumas teigiamai 
veiktų ir tautų už geležinės 
uždangos nuotaikas.

Kubos įvykiu
(Tęsinys)

Praeitame numeryje rašė
me, kad labai palankią laiky
seną įvairių Pietų Amerikos 
kraštų sluogsnių reikia aiškin 
ti iš dalies neapykantos pasi
reiškimu yankiams. nors kaip 
matėme dalinai perdėtos, ir 
iš dalies neapykanta visai ka 
pitalistinei santvarkai.

Žmonės tikisi, kad revoliu
cijos keliu kaip Kuboje, taip 
ir jų kraštuose bus pribaigtas 
kapitalistinis režimas; kad ko 
munizmas sukurs darbo žmo
nėms tikrai gražų gyvenimą 
bei įgyvendins žemėje išsva 
jotąjį rojų Žinovų manymu 
— žmonės žavisi komunizmu, 
kaip žavėjosi gražesnio gyve 
nimo darbininkams pažadu, ar 
gentiniečiai Peronu, brazilai 
Getulio Vargas, italai »Musso 
lini, vokiečiai Hitlerio nacio- 
nalsocializmu ir 11.

Nėra čia reikalo aiškinti, 
kaip gražiai teorijoje ir paža 
duose atrodo komunistinė san

Akyvaizdoje
tvarka. Visi fabrikai, žemė ir 
viskas priklauso patiems dar
bo žmonėms. Visi tarp savęs 
lygūs ir visi gauna iš bendruo 
menės viską, kas reikalinga.

KOMUNISTINĖ SANTVARKA 
TIKROVĖJE

Bet kaip atrodo ta išsiilgto 
ji komunistinė santvarka ir 
raudonasis rojus tikrovėje 
sakysime, Rusijoje po 40 me 
tų, Lietuvoje po 20, Kinijoje 
po 12 metų ir dabartinėje Kū 
boję?

— Visai ne rojiškai! Blogai 
ir skurdžiai.

Tačiau kiti nenori tuo tikė 
ti. Sakys man, kaip ir kitiems:

— Tai kapitalistų m Jas ir 
propaganda!

Bet mums, katalikams, ka
pitalizmas taip pat blogas, ne 
žmoniškas ir popiežių pas
merktas. kaip ir|komunizmas. 
Tad kodėl prikaišioti? Tačiau 
tegu kalba patys faktai!

Jei gyvenimas būtų ten 
toks puikus, kodėl pabėgo iš 
Kūbos vien per du metu 200. 
000 žmonių, iš Pabaltijo kraš 
tų apie pusę milijono, iš Ry
tų Vokietijos 4 milijonai ir t.t. 
Ir kodėl komunistai nuleido 
tą geležinę uždangą?!

Kam teko matyti pačioje 
Rusijoje ar Lietuvon atvyku
sius rusų tarnautojus darbiniu 
kus ir valstiečius arba »u jais 
pasikalbėti, tas pats, nors ir 
nenoromis, turėjo įsitikinti, 
koks iš tikrųjų sunkus ir skur 
dus yra jų gyvenimas. Tas 
pats ir kituose komunistiniuo 
se kraštuose. Jų pragyveni 
mo lygis tikrai žemas, paly
ginti su demokratinių Vakarų 
kraštų.

Nors komunistai skelbia vi 
sų ūkinę ir socialinę lygybę, 
tačiau komunistinėse šalyse 
yra didelė nelygybė. Papras
tas darbininkas gauna dabar 
35 naujuosius rublius, tarnau 
tojas 6 rubl įmonių direkto
riai 300-350 rublių; taigi apie 
8 kartus mažiau. Daug uždir 
ba ir gausūs partijos parei

gūnai. Jiems ir aukštiesiems 
valdininkams yra visai atski
ros krautuvės. Visai kitokie 
jų butai. Daug kas iš jų turi 
nuosavas gražias rezidencijas 
ir vilas.

Dar daugiau! Esama net at
viro klasių išnaudojimo, bū
tent, valstiečių - kolchozinin- 
kų. Kolchozai arba kolūkiai 
yra bent ant popieriaus - stam 
būs kooperaty viniai ūkiai. (Vai 
stybiniai ūkiai vadinasi sov- 
chozai). Visi kolchozai ir-indi 
vidualių daržu nuo 2.000 iki 
6.000 kv. metrų laikytojai tu
ri kasmet atiduoti valstybei 
labai žemomis kainomis dide 
lę duoklę savo gaminių Val
džia paskui juos pardavinėja 
aukštomis kainomis. Kolchozi 
ninkai net neturi socialinio 
draudimo - pašalpos ligos at 
veju ar pensijos senatvėje. 
Valstiečiai turi skursti, kad 
partijos pareigūnai ištaigingai 
gyventų ! Be to, kolchozai kas 
met turi skirti 15 30 % savo 
pajamų į vadinamąjį «nedalo
mą kolchozo fondą». Šio fon
do lėšas kolchozo vadovybė 
niekada negali panaudoti. Jis 

yra padėtas banke Pagaliau 
šiemet komunistų partijos pas 
tangomis kolchozų tarybos 
«savanorišuai» nusprendžia 
viena po kitos šį fondą per
vesti į «visaliaudinę» nuosa
vybę, tai vra, padaryti vals
tybine.

Darbininkai vistiek yra iš
naudojami ir komunistiniuose 
kraštuose. Jie turi už menkus 
atlyginimus išdirbti aukštas 
normas, kad gautų užskaity- 
ma vieno darbadienio. Ir pa
sipriešinti negali: yra tik vie 
nas ponas — Partija. Darbi
ninkų sindikatai arba profesi 
nės sąjungos Rusijoje ir kitur 
neturi jokios reikšmės algų, 
darbo normų, laiko bei kitų 
reikalų tvarkyme Profsąjun
gos tegali rūpintis tik darbi
ninku buto, poilsio ir sveika
tos reikalais. Streiku nėra ir 
negali būti.

Nėra jokios demokratijos 
Spauda juk yra Partijos ran
kose ir cenzūroje. Ir balsuo
jama tik už vieną, komunistų 
partijos patiektą sąrašą.
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Darbas ir Modernus Katalikas
Praėjo Gegužės pirmoji — 

Darbo šventė. Nuaidėjo kal
bos su darbininkų vadų rei 
kalavimais ir grąsinimais, su 
valdančiųjų ir darbdavių pa 
gyrimais darbininkams ir tar 
nautojams. Po to grįžo pilkos 
darbo dienos.

Tačiau kataliko darbininko 
dvasioje ji neturėtų likti be 
ilgai dar skambančių aidų. Ji 
vėl juk pradėjo giliau pajus, 
ti didžią darbo prasmę. Reik
tų šios prasmės šviesoje są
moningiau dirbti savo kasdie 
ninį darbą ir tvarkyti savo 
gyvenimą.

Katalikui darbininkui dar- 
bas nėra kokia tai baudžiava 
ar tarnavimas turtingiesiems 
kapitalistams, >6 jo darbo 
vien turtėjantiems ir pilvus 
auginantiems. Darbas jam — 
tai savo kūno ir dvasios jėgų 
išvystimas. Tai dalyvavimas 
Dievo kūryboje — atbaigiant 
ar pritaikant jo kūrinius žmo 
gaus vartojimui bei jo gyve
nimo snkilninimui pagražini- 
mui;\k

Modernus katalikas įjungia 
darbą į savo asmeninį, religj 
nį gyvenimą. Juk dirbdamas 
jis vykdo pirmutinius Dievo 
įsakymus «Savo darbo prakai 
te valgysi duoną», «Užvaldy
kite žemę* — su jos medžia
gomis, gyviais ir stebėtinomis 
jėgomis! Tai sąmoningas ben 
dradarbiavimas didingajame 
Dievo plane: pripildyti dangų 
ir žemę be galo laimingais 
Dievo garbintojais — uždir
bant pragyvenimą sau, savo 
šeimos nariams, prisidedant 
prie kitų žmonių pragyveni
mo ir šviečiant savo gražiu 
pavyzdžiu, padedant meiliu 
žodžiu bei darbo nuopelnus 
ir sunkumus jungiant su Kris 
taus auka. Žosistai — jaunie 
ji darbininkai katalikai -- tai 
kasdien pareiškia savo mal
doje:

— Viešpatie Kristau, darbi 
ninke, kaip ir mes.. teateinie 
Tavo karalystė į fabrikus, dirb 

tuves ir įstaigas, į mūsų šei
mas ir gatves. Būki visų la
biau pažįstamas, mylima* ir 
garbinamas!

Prieš pora savaičių teko 
kalbėtis su Rio de Janeiro Sin 
dikatų Vadovų Mokyklos (Es
cola dos Lideres Sindicais) 
léktoriumi tėvu Carvalho S. 
J. Jis pasakojo, kad jie daž
niausiai negali į šią mokyklą 
priimti katalikiškų draugijų 
narių Anų skundai kartais pa 
siekia net vyskupą. Jiems tu
ri atsakyti:

— Jie netinka būti sindika 
tų vadovais. Jie bijosi paskui 
viešai kalbėti, diskutuoti, ne
randa laiko dalyvauti posė
džiuose ir dreba, kai darbi
ninkai komunistai parodo 
kumščius ir išsitraukia revol
verius. Tegul jie pasilieka su 
gerais, pamaldžiais vaikinais. 
Mums neap įmoka su jais gai 
šinti laiko, jėgų ir lėšų! Mes 
pasirenkame kad ir mažai pa 
maldžius, bet ryžtingus vyrus.

Iš >avo pusės norėčiau pri
durti, kad panašiai pamaldūs 
darbininkai tenedrįsta paskui 
skųstis, kad jo bendri darbi
ninkai netenka tikėjimo, kad 
komunistai įsigali sindikatuo
se, kad darbdaviai juos išnau 
doja, kad sindikatai niekam 
netikę...

Modernus katalikas darbi
ninkas vykdo popiežių nuro
dymus. Už tat j s aktyviai da 
lyvauja darbininkų viešajame 
ir sindikaliniame gyvenime? 
Jis išdrįsta pasirodyti esąs 
praktikuojąs katalikas ir ne
sibijo pasipriešinti komunistų 
suvedžiojimams, karšinimams 
ir skelbiamai netiesai. Jis drau 
ge su kitais stoja už skriau
džiamus darbininkus. Turi už 
tat daug prietelių ir draugų. 
Jis pažįsta katalikų socialinį 
mokslą ir žino praktiškojo jo 
pritaikymo galimumus

Jau lietuvis darbininkas y- 
ra tiek pramokęs portugalų 
kalbos — kurios šiaip v sur 
tuoj griebiasi — kad galėtų

Alfonsas Gricius

GRĮŽIMAS
Taip ryškiai dar ašai prisimenu lig šioliai, — 
Kaip sugirždėdavo tenai tavieji žingsniai įprasti, 
Kai aš, apynakčiu iš tolimos kelionės 
Pagrįžęs paklebendavau senąsias ąžuolo duris.

Ir likdavom mes prieangy stovėt iš karto, 
Įbedę taip akis staiga viens kitą tirdami, 
Kol tu, ištaręs konvulsingai mano vardą, 
Su savo skrupulingom rankom puldavai artyn.

Ir tuoj, prie smilkstančio židinio mane nuvedęs. 
Tu jįjį pūsdavai, kol imdavo melsva ugnis plevent, 
Ir man ka bėdavai apie nuodingų šiaurių žadą, 
Kad jų artėjimas kankina naktimis tave.

O aš ten sekdavau, kaip tavo veidu teka , 
Senatvės nuovargis ir dėmės išgyvenimų gilių 
Taip lyg nelaimių šviesos gilią gruodžio naktį, 
Beldžiį mirtiles meodijas pašėlusioj tyloj.

Bet tie laikai pradingo lyg slenką konvojai, 
Lyg pasakos, kurias sekei tu ąžuolo kėdėj, 
Ir sienos laikrodis bemušdamas sustojo, 
Pavargęs ilgoje laikų kelionėj pailsėt.

Ir kai grįžtu aš nūn išsekęs ir sušalęs, 
Tikėdamas kaip tada prie tavo židinio atsigaivini, 
Mąne pasveikina, kaip prakeikimas tuščios salės 
Ir mirę praeities vaizdai, tragizmo kupini.

ją išsireikšti Su sindikatų sti 
prėjimu. su būsima Janio Qua 
droš pažadėta sindikatams lais 
ve ir komunistų įtakos stiprė 
jimu Pietų Amerikoje, atsive
ria naujos galimybės ir pavo 
jai darbo žmonėms Nenorė
damas išduoti savo lai vės ir 
darbininkų sielos bei savo gy 
venimu išsiginti Kristaus, mo
dernus katalikas darbininkas 
ryžtingai įsijungia į šią daug 
žadanč ą lemtingą kovą.

Taigi, sąmoningam katali
kui darbas yra jį visą apimąs 
— nuo rank s pirštu iki kil
niausių jo asmenybės ir šir
dies virpesių.

— Vilniaus «Tiesa» verkš
lena, kad Argentinos vyriau
sybė. tvarkydama visuomenės 
kurstytojus ir priešvalstybi
nius gaivalus, uždarė ir lietu
vių komunistų laikraštį «Tė
vynė». Taip pat esąs varžo
mas ir tenykščių komunistų 
klubas, apie kurį, girdi, «bū
rėsi pažangūs lietuviai emi
grantai».

MASINIAI SIŲS JAUNUS STA
TYBININKUS Į KAZACHS

TANĄ

Maskvos centrinių įstaigų 
planais, netrukus iš įvairių 
respub ikų bus pasiųsta į Ka
zachstaną statybos darbams 

apie 15 000 jaunuolių; Ten bū
sianti vykdoma plati gyvena
mųjų ir kitų pastatų statyba. 
Atskirose vietovėse sudaromi 
dabar komjaunimo vadovauja 
mi «atrinkimo punktai», ku
rie parinks jaunuolius išsiun
timui.

— Ryšium su įvykiais 1 Ku
boje kiek pakriko ir Kubos 
cukrinių nendrių-pusfabrika- 
čių importas į Lietuvą. Kubos 
įvykių dienomis vienas Kubos 
prekinis laivas buvo Klaipė
doje.

— Vilniaus gelžbetoninių 
konstrukcijų gamykloje airba 
ir jaunos mergaitės, kurios 
atitrukusios nuo darbo skuba 
į instituto paskaitas. Taip pat 
vis dar pranešama apie jau
nas mergaites, dirbančias pa
čioje statyboje.

— Stuttgarto bendruomenė 
neseniai vėl atgaivino Vargo 
mokyklą. Vedėju sutiko būti 
Aleksandras Šukys. Turima 
vilties, kad su pavasariu bus 
atgaivintos ir kai kurios kitos 
Vargo mokyklos Pietų-Vaka- 
rų Vokietijoje Juk tai labai 
svarbus reikalas.

— Žiniomis iš Maskvos, So
vietų Sąjungos vyriausybė pa 
žadėjo Fed. Vokietijai tartis 
dėl tolimesnės vokiečių pilie
čių ar jų giminių repatriaci
jos į Vak. V- kieti ją. Fed. Vo 
kietijos kancleris Adenauer 
pereitą savaitę pasiuntė Chruš 
čiovui laišką, siūlydamas re
patriacijos klausimu įsteigti 
dvišalę specialistų komisiją, 
kuri paruoštų repatriacijos pla 
nūs. Ar Maskva sutiks, arba 
vien pusiau tą reikalą tvarkys 
dar nežinoma. Maskva tuo kla 
usimu iš viso nenori jokių for
malių sutarčių daryti, o tik iš
leisti «vykdomąsias taisykles»,' 
pagal kurias repatriacija turė
tų ateityje vykti.

Turimais duomenimis, Įbe S 
Sąjungos gilumos vokiečių 
(pvz., Volgos vokiečių likučių) 
esąs dar didelis skaičius kandi 
datų į repatriaciją Pabaltijo, 
valstybėse.

NEI GRYNASIS KOMUNIZ
MAS ATEITYJE

Kapitalistinio režimo revo
liucijos keliu panaikinimo ir 
komunistinės santvarkos įve
dimo šalininkai kalba:

— Tiesa, sovietinis komuniz 
mas dabar yra žiaurus, poli
cinis Jis juk turi kovoti su 
kapitalistų, imperialistų ir re
akcionierių likučiais, kurių 
ypatingai daug Kuboje. Komu 
nizmas dabar turi atlikti sun 
kų uždavinį; perauklėti žmo
nes naujai galvosenai ir san
tvarkai. Tačiau palengva ir 
sovietinis komunizmas išsi
vystys į daug geresnį, žmo
niškesnį Kai pereis iš socia
listinės raidos į komunistine 
stadija - viskas bus kitaip.

Ki i dar sako:
— Iš viso, mes laukiame ne 

sovietinio, bet grynojo komu
nizmo įgyvendinimo. Mes ti
kimės kad žmogaus smege
nys ateityje tiek išsivystys, 

kad auklėjimas tiek pagerins 
žmogų<jog jie ateityje gy
vens, kaip broliai ir seserys 
vienoje didžiulėje šeimoje. 
Kiekvienass dirbs pagal savo 
išgales ir gaus pagal savo 
reikalu. Viskas bus jiems ben 
dra.

— Be abejo, grynas komu 
nizmas žavi žmones. Nuo grai 
kų išminčiaus Platono laikų 
yra kuriamos ir kai kur įgy
vendinti vis bandomos komu
nistinės sistemos. Pagal Evan 
gėliškąjį komunizmą jau šimt 
mečiais tvarkosi gausūs vyrų 
ir moterų vienuolynai.

Tačiau tai yra rinktinių žmo 
nių grupės. Jie patys laisvai 
pasirenka šį bendruomenišką 
gyvenimo būdą, sekdami Eyan 
gelijos patarimus. Jie laisvai 
atsisako nuo privatinės nuo
savybės, norėdami gyventi 
krikščioniškąjį tobulybės idea 
lą Tai reikalauja didelio sa
vęs atsisakymo, kasdieninio 
nusigalėjimo ir gyvenimo sti

prioje Dievo bei artimo mu
lės dvasioje.

Tai yra pirma komunizmo 
klaida reikalauti tokio gy
venimo iš visų žmonių. Žmo
gus iš prigimtie; yra linkęs į 
nuosavybę Privati nuosavybė 
yra prigimtinė žmogaus teisė.

Ir antra komunizmo klaida 
— padarymas prievartine tei
sės norma pr- valomą visų 
žmonių gyvenimą bendruome 
nėję be privačios nuosavybės.

Jeigu suvisuomeninama kad 
ir tik gamybinė nuosavybė, o 
vartojimo nuosavybė palieka
ma privati — kas yra tik pe
reinamoji stadija — tai vis- 
tiek žmogus netenka medžia
ginio pagrindo savo iniciaty
vai ir asmeninės laisvės. Kiek 
vienas savo nuomonės pareiš 
k mas ar veiklos parodymas, 
nepatinkąs bendruomenės va- 
dov ras, jam tada gali reikš
ti badą ar net mirtį kalėji
muose bei priverčiamojo dar 
bo stovyklose Ir grynasis ko 

munizmas taigi praktikoje yra 
neįgyvendinamas.

Tuo mažiau galima tikėtis 
grynojo komunizmo įgyvendi 
uimo iš sovietmio komuniz
mo. Šis remiasi bedievišku 
marksizmu. Šis bedieviškas, 
rusiškai bolševikinis komuniz 
mas praktiškai dabar vienas 
vyrauja ir yra išpažįstamas 
visose komunistų partijose.

Kur visas režimas remia
mas vienos partijos diktatū
ra, policija, teroru, prievarta 
— ten negali būti laisvės. 
Kur tyčiomis skiepijamas ne
pasitikėjimas, šnipinėjimas ne 
apykanta ir kerštas — ten 
nėra ir negali būti solidaru
mo, broliškumo ir artimo mei 
lės

Jeigu kada nors sovietinis 
komunizmas ir atsisakytų par 
tijos ko negalima tikėtis, tai 
vistiek jis liktų blogas ir ne 
žmoniškas. Jis moko vertinti 
ir pripažįsta tik medžiagiškas 
gerybes, kurių kiekvienas no 

ri kuo daugiau tada turėti, 
neigia dvasines vertybes, žmo 
gaus sielą, pomirtinį gyveni
mą i evą. O tik jos priduo 
da žmogui prasmę pačiam gy 
venti, dirbti ir aukotis dėl 
kitųj

Bedieviškas komunizmas 
tiek teorijoje, tiek ir prakti
koje padaro iš žmogaus dar
bo gyvulį. Bedruomenės vado 
vai naudoja jį pagal savo už- 
maščias Ir žmogus praktiškai 
neturi galimybių tanf pasiprie 
šinti sėkmingai. Komun zmas 
— tai moderniškoji vergovė, 
gudrios komunistų propagan
dos skelbiama gerovės išsi- 
ilgusiems žmonėms.

Štai apie ką reikia ilgai pa 
galvoti Kubos įvykių aky- 
vaizdoje!

(B. D.)
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Visas Mamytes Nuoširdžiai Sveikiname MOTINOS DIENOS PROGA

Kaip sustiprinti organizacini veikimą
IRENA ŠIMONYTĖ

Spausdiname I. Šimonytės referatą skaitytą moksleivių 
ateitininkų susirinkime, galvodami, kad jame patiektos min
tys gali būti ne tik jaunimui, bet ir suaugusiems ir visam 

mūsų lietuviškam veikimui,

Visoms Ateitininkų Mamytėms Motinos Dienos 
Proga linkime

Daug Dievulio Palaimos ir Ilgiausių Metų 
At-kų Stu Sentų ir Moksleivių 

Valdybos ir Jaunučių Vadovai,

Kiekvienam krašte yra tūks 
tančiai visokių rūšių organi
zacijų. Kiekviena organizaci
ja, kokia ji bebūtų, politinė, 
tautinė, religinė ar kitokia, 
turi progos padaryti daug ge 
ro, jeigu jos nariai su visu 
noru ir širdimi stengsis, kad 
būtų pasiektas užsibrėžtas ide 
alas. Tačiau kiekviena orga
nizacija yra sudaryta iš žmo 
nių ir todėl yra nuolatinis pa 
vojus kad:

a) gali pamesti savo aukš 
tus idealus,

b) įsipainioti į smulkmenas,
c) organizacijos vadovybė 

gali patekti į blogas rankas, 
tų žmonių kurie nepajėgia jai 
vadovauti, arba sąmoningai ją 
veda kitu, kartais net priešin 
gu keliu.

Kad geriau atsiektumėte sa 
vo uždavinius, kad organiza
cija, kuriai jūs priklausote, 
priartėtų prie savo aukštų 
principų, norim Jums pasiū
lyti šiuos patarimus, jei rasi
te, kad šie patarimai tinkami, 
nuo jūsų priklausys kada ir 
kaip jais naudotis

1. MOKĖK IŠSIRINKTI.

Prieš įsirašydamas į orga
nizaciją, susipažink su ją, ar 
jos principai, siekiai, šūkiai 
derinasi su tavo pasirinktu 
gyvenimo keliu Labai yra 
svarbu, kad dalį savo laisvo 
laiko panaudotum organizaci
niam darbui, kad nepadalin
tom tavą laiką, tarp kelių or
ganizacijų, nes tuomet nei vie 
nai jo užtektinai neturėsi. Kai 
jau pasirinkai ir prisirašei, 
atlik tau uždedamas pareigas, 
sąmoningai, sąžiningai ir ak 
tyviai.

2. GYVENK SAVO ĮSIPAREI
GOJIMAIS

Kokia bebūtų tavo organiza 
ei ja, ją sudaro atskiri žmo
nės - toki kaip tu, todėl tu 
esi tavo organizacija. Jei da
rai gera, darai jai garbę, jei 
prasižengi pažemini ir savo 
organizaciją. Tu esi labai 
svarbus savo organizacijai, to 
dėl pasistenk: a) būti daugiau 
negu paprastas narys, gali 
naudotis organizacijos teikia
momis lengvatomis ir privile 
gijomis, bet turi išpildyti ir 
savo jsipareigojimą, b) judin- 

kis ir judink savo draugūs, 
kad ir jie suprastų asmenį Jo 
prisidėjimo svarbą, c) ištiki
mai lankyk susirinkimus ir 
dėmėkis svarstomais dalykais
d) dirbk ir duok pasiūlymus, 
kad daug nere kalingų ir var 
ginančių procedūrų {būtų su
naikinta, e) kurk, galvok pats 
ir nekopijuok kitų, f) dirbk 
dėl visos organizacijos inte
resų, ne tik dėl keletos jos 
narių, g) Jeigu tu priklausai 
tai mažai grupei, kuri stengia 
si įvykdyti organizacijos idea 
lūs, atsimink, kad Dievas pa 
laimina ištverminguosius Šiai 
grupei nepriklausei, priklau
syk, h) išmok galvoti, kalbėti 
ir diskututti aiškiai ir logiš
kai.

3. LAIKYKIS SAVO ĮSTATŲ
IR KONSTITUCIJOS

a) Susipažink su specifiniais 
savo organizacijos siekimais, 
kartas nuo karto perskaityk 
jos statutus, b) jei matysi, kad 
krypstama nuo originalaus šie 
kymų kelio, paragink j jį vėl 
grįžti, e) jei statutai bus rei
kalingi pataisų, pasistenk le
galiu būdu jas įvesti.
4. DVASINK SAVO ORGANI

ZACIJĄ

Priklausymas prie geros or 
ganizacijos duoda tau daug 
progų atlikti didelį vaidmenį, 
pabūti Dievo instrumentu jo 
tiesai skleisti a) Siek idealo 
nekreipdamas dėmesio į apa
tiją, nesusipratimus ir nedė
kingumus Toks pasiryžimas 
kilnins tave ir pašvęs pačią 
organizaciją, b) pasiaukok ne 
mėgiamiems ir nedėkingiems 
darbams, kurie dažniausiai y- 
ra vengiami, bet turi būti ir 
tai padaryti, tų kurie yra tam 
kompetentingi, tik tuomet or
ganizacija eis pirmyn. Šioj 
vietoj reikia prisiminti Vieš
paties patarimą: «Jei kas nori 
būti mano mokiniu, teišsiža
da savęs, tegul kasdien neša 
savo kryžių ir teseka mane.» 
(Luk. 9, 23).

c) Kelk draugiškumą ir su
sipratimą. Jie yra labai svar
būs bendram organizaciniam 
darbui Pavydas, ginčai silp
nina organizacijos vienybę. 
Pasimokykim iš psalminko žo 
džių: «Štai kaip gera ir malo

v
Šachmatu Skyrius

Veda JUOZAS TIJŪNĖLIS

«Jaunystės Aidas» {vežda
mas šachm-stų skyrių siekia 
atkreipti atskirų asmenų ir or 
ganizacijų dėmesį įša.hmatų 
sritį. Nors šis tikslas gal at 
rodys kam nors keistas, ta 
čiau nėra abejonės, kad dai 
na, tautiniai šokiai, diplomat! 
ja nėra vienintelės priemo
nės galinčios atkreipti kitų 
tautų dėmesį į lietuvišką pro 
blemą. Šachmatai galėtų tūti 
taip pat viena panaudotina 
priemonė. Aišku, reikėtų ture 
ti tokių lošėjų, su kuriais ne 
būtų gėda pasirodyta Atsitin 
ka, kad nors ir yra lošėjų, 
jie neturi sąlygų net patiems 

Amanda Gelažytė.

LIETUVA
Palikome mes žemę Lietuvos 
Namus, kur gimėme ir augom, 
Jos kainus, kluonius ir miškus, 
Takus, kur žengėm pirmus žingsnelius

Palikom mes tave, Tėvyne, 
Už jūrių, marių blizgančių. 
Čia nėr nei Nemuno pakrančių, 
Nėra nei Baltijos krantų.

Tik ten gyventume laimingi —
Fo josios melsvu dangumi,
Po stogu mūs sienos pirkelės, 
Kurioj mes gimėme maži.

nu, kai broliai gyveena iš vie 
no», d) paskatink, kad kiek
vienas susirinkimas būtų pra
dėtas malda. Daigumas orga 
mzacijos narių nuoširdžiai 
prie to prisideda: «Kur du 
trys susirenka mano vardu, 
ten ir aš esu» (Mat. 18, 20) 
f) pagalvok kokiu būdu gali
ma pašvęsti kiekvieną sunkų 
darbą, kurį atlieki bandyda
mas duoti naują gyvybę tavo 
organizacijai Šv. Povilas mus 
ragina tai daryti rašydamas 
kolosieciams: «Visą ką daro
te žodžiu, ar darbu, vis dary 
kite Jėzaus Kris'aus vardu, 
dėkodami per jį Dievui ir Tė 
vui». (Kol. 3. 17.)

(B,. D.) 

lietuviams pasirodyti.
Paskutiniu metu L.K. Ben

druomenės choras įsigijo 
šachmatų lentą. Įsigijimas bu
vo nuoširdžiai choristų sutik
tas ir paaiškėjo, kad turime 
neblogų lošėjų, nors ir trūks
ta teoretinių žinių. Šis skyre
lis stengsis duoti šachmatų 
teorijos žinių ir aprašyti (pir 
moj vietoj) kolonijoje suloš 
tas partijas (žinoma, jeigu tas 
įvyks). Skyriaus redakcija ži
nodama. kad viena daug ką, 
nenuveiks, visus kviečia nuo- 
širdžion bendradarbiavimo tai 
kon.

APLANKYS VILAS

Jaunučiai ateitininkai talki 
narni moksleivių ir savo va
dų, ruošia programą, su kuria 
aplankys visas labiau apgy
ventas S. Paulo vilas.

- Sekantis studentų ateiti- 
ni kų susirinkimas įvyks 21 
dieną gegužės Santuos pas 
p.p. Steponaičius.

— S. Paulį pasiekė Jubulie 
jinis «Ateities» numeris. Jubi 
liejinis numeris yra dvigubai 
didesnis, talpina daug istor Z 
nes medžiagos, kiekvienam 
kurs nori arčiau pažinti atei 
tininkus rekomenduotina pers 
kaityti.

Įdėtas taip pat platus Atei 
tininkų Jubiliejaus S. Paulyje 
minėjimo aprašymas ir dvi 
nuotraukos.

PAGERBĖ MOTINAS

Praėjusį sekmadienį įvyko 
Motinos Dienos lietuviškas mi 
nėjimas. Nemažas būrelis jau 
nimo ir mamyčių dalyvavo 
bendroje Komunijoje. P© pie
tų salėje jaunučių vardu mo
tinas sveikino Elena Seliokai 
tė, mokyklos Leokadija Alek 
navičiūtė, moksleivių ateitinin 
kų Romas Dovydaitis. Buvo 
sugiedota ilgiausių metų ir dė 
kingumo ženklan mamytės pa
puoštos gėlėmis. Pagf’ndinį 
minėjimo žodį tarė štud. at 
k«ų atstovė Rimantė Steponai 
tytė. Minėjimą pravedė ftud. 
Algimantas Žibas.ĮLiet. Moky
klos choras parengtas Irenos 
Adomavičiūtės gražiai sūdai 
navo «Siuntė mane močiutė», 
«Dunojaus valsą ir klumpako
jį». Jaunučiai išmokyti p. Va 
leikienės sušoko «Čigonėlį» 
ir «Suktinį». Ateitininkų cho
ras pasirodė su vyrų kintetu, 
ku"is išpildė «Tykiai tykiai» 
ir «Jūreivių daina», mergaičių 
choras padainavo partizanų 
dainą «Pražydo jazminai po 
langu» ir bendras choras nau 
joje kompozicijoje «Motule 
širdele» ir «Grįšk dukrele». 
\ isas dainas parengė choro 
vadovė E. Kilčiauskaitė. Su 
deklama ijoms programą per 
pynė Julija Jurgelevičiūtė, 
Antanina Sejūnaitė, Wilma Ši 
monytė, Milda Jodelytė ir E. 
Tamaliūnaitė, M. Aleknavičių 
tė ir p. Gudavičienės klasė.

Programai išsisėmus rengė 
jai pavaišino mamytes ir pa
tys save pavaišino ledais ir 
ir biskvitais. Minėjime vieš
patavo darni šeimyniška nuo
taika.

— Atvyko, kaip juokų sky
riaus redaktorius į studentų 
susirinkimą, motociklu.

4



1061 m. gegužės 13 d. MUSŲ LIETUVA
>—<- j ■■■■■■■■«■—————■ i linui  — ■'■

FABRICA DE MALHAS
Petras Šukys

gamina meniškus ir stiprius megstinukus, rūbelius nau
jagimiams ir kit.
Rua Jundiapeba, 45, Fone : 63-4258 Vila Zelina (arti R.

ibitirama ir Av. Zelina).

ALEKSAS KALINAUSKAS
Advokatas

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

Residencia: Raštinė:
R. Joaquim Piza, 204 R. 15 de Novembro, 244 į

4.0-Sala 7-Tel. 37-0324
no 14,00 iki 18,00 vol. i

5 pusi.

MÚSU LI ETŲ JĄ» GALIMA 
UŽSISAKYTI

ALBINAS VASELIAUSKAS
SIUVĖJAS

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

nupirkti medžiagas su nuolaidom
RUA AROUCHE 123, T andar, sala 7. Telef 34-0516 

(Alfaiate iki 9 vai. vakaro).

Jei nori nemokamai išmokti rašyti mašinėle, kreipkis į 
KOSTO MEŠKAUSKO mašinraščio kursus

Rua 24 de Maio, III aukštas
Visiems lietuviams (ir lietuvių vaikams) p. Meškauskas 

pamokas duoda nemokamai.

GEROS ŽINIOS
JAU GALITE PADĖTI SAVO ARTIMIESIEMS 

LIETUVOJE IR SIBIRE

* Skubiai išsiunčiama aprangą, maistą, medžiagas, me 
galinius, 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 pasiunčiama naują.
Kreipkitės pas:.

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

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ

Madeiras sm gerai

SĖDĖ: Rua México, 98 - 9.o - sala 904 — fone: 52-0226 
Enderêço Telegráfico: « C A BI UN A »

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

Nanque - Estado de Minas Gerais

KIRPIMO IR SIUVIMO MOKYKLA

••jTCFIJA”
Mokina kirpimo siuvimo, madų mode 
lių braižybos ir pritaikomojo meno.

Paruošia siuvimo ir kirpimo mokytojas 
valdiškiems egzaminams (habilitação) 

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

Ir pr enumeratą apsimokėti 
pas šiuos asmenis:

Stasio Saldžio krautuvėje, 
Rua Clemente Alvares, 137, 
Lapa.
$’|Kun. J. Šeškevičius V. želi 
nos klebonijoje,

B. Šukevičius (spaustuvėje) 
Av. Zelina, 515.

J. Baužys Rua Mąnaias, 21,
P.P. Remenčius, Praça Car 

los Gomes, 180 (prie Av. Li 
berdade),

J. Karpavičius, Av. S. João 
233 (prieš eentralinį paštą),

Juozas Matelionis, Rua la- 
tai, 26, Casa Verde,
'Tėvą P. Daugintį S. J. prie S. 
Gonęalo bažnyčios, Pr. João 
Mendes.

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

VI. Pupienį, Rua Lituania 
67, Mooca,

B. Tubelį ir Kučinską, Mof 
nhp Velho.

Stočkų Par quedas Nações.
«Mūsų Lietuvos» atstovai 

Rio de Janeire yra kan. Ze
nonas Ignatavičius, Av. Pau
lo Frontin, 568, ir p. Uršulė 
Gaulienė, Rua General Pedra 
.551.

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

Didelis pasirinkimas medžiagų ir skoningas
< pasiuvimas, LAURO SANDRON vyriškų rūbų

SIUVYKLOJE LAURO
Rua do Orfanato, 686, — V. Prudente +- Fone 63-5294 

São Paulo
Medžiaga parduodama ir išsimokėjimui

Ateikite ir įsitikinkite medžiagos ir darbo kokybe ir kaina

- Užsirašyti pas mokyklos direktorę Sofiją Misiukaitę - 
------ Rua d a Graça, 381 — casa 6 — Bom R etiro ------

Pamokos vyksta vakarais

Casa Sprindys & Čia.
PÇA. S. JOSÉ dos CAMPOS, 1 -V. ZELINA - TEL. 63-5915

Geležies išdirbiniai ir dažai viskas elektros 
įrengimui namu reikmens ir žaislai, žvairiausios do
vanos visoms progoms.

VIENINTELIAI ATSTOVAI GARSIOJO VANDENS L | N D O Y A

I IRMÃO J CARIRIiEIPli
indoya vanduo yr? senai žinomas gėrimas, 

kurio puikų veikimą į< žmogaus sveikatą jau 
visi yra vienbalsiai pripažinę. Pabandykite, 
įsitikinkite ir visados naudokite!

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

EÍFCRITCI21© CONTAB3BL 

.Naâcunento

Irmãos Nascimento
RE6; C.R.B. SP. Nro 1.484

Atlieka firmų atidarymus, perleidimus, komercines 
ir industriaíinee apyskaitas, sutvarko dokumen

tus, sudaro sutartis surašo prašymus ir ki
tos rūšies darbus atlieka.

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

Skaitykite «Músu Lietuva»

SÃO PAULOCaixa Postal 3967
• - • • » w ataraa“ - • • •

fl<Í2S2S«2SS" «aãSvãSS 1E5S ’"S"""*“ 55SKS5

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

JAKUTIS & L A PLĖNIS L T D A-

RUA COSTA BARROS, 34-C TEL. 63-3285 VÍLA ALPINA
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LIETUVOS NACIONALIh
MARTYNO MAŽVYDO BIBLK

— MOTIEJUS KALINAUS 
KAS. eidamas 7^ metus, po 
ilgesnės ligos, mirė gegužės 
m. 9 d. Palaidotas Quarta Pa 
rada kapuose. Velionis kilęs 
iš Rumšiškių parapijos, gar
siųjų Previeniškių kaimo. Bra 
zilijon su šeima atvyko 1926 
m. Visą laiką gyveno Mokoje 
ar jos apylinkėje. Velionis bu 
vo susipratęs lietuvis katali
kas, uolus lietuviškos spaudos 
rėmėjas ir platintojas. Kurį 
laiką Kalinauskų šeima Moko 
je platino, išnešiodavo į na
mus savaitraštį «Šviesą». Nu
liūdime paliko žmoną Oną, 
dukterį Oną, sūnus: Joną, Pe
trą, ir Aleksandrą.

— 7 dienos Šv. Mišios už 
A. A. MOTIEJŲ KALINAUS
KĄ bus atlaikytos Vila Zeli- 
nos Bažnyčioje gegužės 16 
dieną 7 vai. ryto. Visi artimie 
ji draugai ir pažįstami kvie
čiami atvykti pasimelsti už jo 
sielą.

- JONAS KIAUŠINIS, mirė 
7 d. gegužės, 66 m. amžiaus. 
Velionis yra kilęs iš Utenos. 
Nuliūdime paliko žmoną Jad 
vygą ir tris dukteris.

—Gegužės m. 13 d. sueina 
10 metų kai lietuvių tauta bu 
vo paaukota Nekalčiausiai Ma 
rijos Širdžiai. Ši sukaktis vi
sur, kur tik yra lietusių bus 
atatinkamai paminėta Taip 
pat ir São Pauly. Šį šeštadie 

Vila Anastazijos Dr. Basanavičiaus Vardo Mokyklos Glo
bėjai gegužės 20 dieną ruošia

LIN1KJMÁ VAMkKA
Programoje: I) V. Petronio keturių veiksmų komedija 

«Nepasisekė debiutas»
II) Monologas, dainos ir lietuviškos muzi
kos dalykai, kuriuos išpildys nauji mūsų ko 
lonijos a tįstai.
UI) Šokiai ir žaidimai

Pakvietimus įsigyti iš anksto pas globėjų valdybos na 
rius. Vakaro pradžia 8 vai.

Visi lietuviai kviečiami į vakarą atvykti.
VALDYBA.

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

ANTANO PA V ULONU O
Manufatura de «Botões Estrela»

Rua Prof Gustavo P. de Andrade, 116, caixa pos
tal 4118 - Vila Zelina, Tel. 63-4130 São Paulo.

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

nį, 13 gegužės, Vila Zelinoje, 
7 vai. vakare bus šv mišios 
ir atgiedota litanija. Lietuviai 
katalikai prašomi gausiai at
vykti pasimelsti už Lietuvą.

— Pagerbs rašytoją, žurna 
listą HENRIKA LOSINSKĄ. 
Šį šeštadienį, 13 d. gegužės, 
20,30 vai, ruošiamame Istori 
jos ir Geografijos Instituto 
vergijos panaikinimo minėji
me, rašytojui Henrikui Losiąs 
kui bus įteiktas page-bimas, 
už jo rašto darbus, medalis 
«Medalha Imperatriz Leopol- 
dina», kurį jam suteikia Isto
rijos ir Geografijos Institutas. 
H: Losinskas yra daug rašęs 
biografinio istorinio pobūdžio 
straipsnių, suruošęs minėji
mus, savaites žymesnių Bra
zilijos asmenybių, tarp jų Ni
na Rodrigues (1956), Batista 
Cepelos (1957). Paulo Eiro 
(1958), Bandeirantes (1960)ir kt.

Bendradarbiauja ir užsienio 
spaudoje. Viename kultūrinia 
me Meksikoje leidžiamame 
žurnale yra tilpę jo straips
nių apie Lietuvos liaudies me 
ną. išvertė keletą veikalų 
«Quo Vadis» autoriaus H Sin 
kevičiaus į portugalų kalbą. 
Taip yra numatęs parašyti 
lietuviškomis temomis.

Yra pradėjęs rašyti dides
nių darbų bet įvairūs reika
lai neleidžia daugiau laiko 
skirti rašiniams, rašytojas H 
Losinskas yra gimęs 2 d. sau 
šio Vila Beloje, yra sūnus Vy 
tauto ir Bronės Losinskų, gy 
venančių Vila Beloje. Plačiai 
bendradarbiauja vietinėje bra 
žilų spaudoje rašydamas kul
tūriniais bei literatūros klau
simais Dažniausia jo straips
niai pasirodo žurnaluose Bra 
siliense, Paulistano, Jornal 
de S Caetano, Imparcial ir 
kituose

Sveikiname mūsų tautietį su

'almėjimais ir tokiu pat ryž
tingumu linkime ir toliau 
veržtis gyveniman.

— Laiškai: J. Gudanavičiui 
I. Gritėnaitei, J. Jurgelevičiū 
tei, Jonui Masini, I. Adomavi 
čiūtei, Jurgiui Masiui, A V. 
Tatarnienei, J. Vingriui, A 
Dirsytei, J. Satkunaitei, L. Mit 
ruliui. T Labuckienei, St. Ju 
regelevičiui, K. Juzėnui, A. 
Baužienei, P. Šukiui, A. Laz- 
dauskui, O. Masiulytei, Al. 
Grabauskui.

B. L B TARYBOS NARIŲ 
DĖMESIUI.

Pranešame, kad š.m. gegu 
žės m 114 d 15 vai. V. Zelino 
je šaukiamas visuotinas Tary 
bos nariu susirinkimas kuria 
me kviečiame dalyvauti ir S. 
Paulo apylinkių atstovai.

Susirinkimas įvyks Šv. Juo 
zapo parapijos mokyklos pa 
talpose Prašome narius kuo 
skaitlingiau dalyvauti

B.LB. Tarybos Prezidiumas

PAJI “ŠKOJIMAS

Pajieškomi: Pranas STAN
KŪNAS kilęs iš Žibiškio km , 
Vilkijos valse., Kauno apskr. 
ir AUKŠTA KO JIS iš Ukmer 
ges apskr., Zalovos valse. 
Pajieškomieji aržinantiejiapie 
juos prašomi pranešti jų gi- 
nėnis šiuo adresu: Stasys Ta
mulis, Apart. Aereo 16 83, Me 
dellin, Colombia, S. A.

— Maskva paskelbė Sovie 
tų Sąjungos ūkio plano išpil 
dymo duomenis už pirmąjį 
ketvirtąjį Jie rodo, kad sep 
tyniose ūkio apygardose pla
nai nebuvo išpildyti. Bet ir 
daugumoje tų apygardų, kur 
planai buvo išpildyti, atskiro 
se srityse gamyba buvo ma
žesnė, negu pereitų metų tuo 
pačiu laiku. Maskvos «Prav
da» kritiškai pastebi, kad vie 
nos kurios srities ar branžos 
atsilikimas kliudąs ir kitų sri 
čių bei braužų pažangą. Iki 
šiol buvo Maskvos propagan 
dos tvirtinama, kad sovietinė 
pramonė daranti nepaliauja 
mą pažangą Bet paties Krem 
liaus duomenys rodo, kad ne 
tik žemės ūkis, bet ir pramo 
nė daug kur šlubuoja. Be to, 
stambūs trūkumai yra nuola
tinis pramonės gaminių bro
kas. Rusijos respublikos pre

Lietuvi
Klausyk ir remk

LIETUVIŠKA PROGRAMA
kuri yra transliuojama kiekvieną sekmadienį, 

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

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

Lietuviškos Siuntiniu Firmos Atstovybė

PRAÇA DA SÉ, 399, 4’o ANDAR, SALA 404, TEL. 36 8530

Maisto ir rūbu siuntiniai i
Lietuvą su jau apmokėtais muilinės mokesčiais

Atdara kiekvieną dieną iki 6 vai. p.p.
Galima siųsti palengvintomis išsimokėjimo sąlygomis.

kybos ministeris viešai pas 
kelbė, kad jis davęs įsakymą 
išimti iš prekybos tinklo vi
sus «Rubino» markės televizi 
jos aparatusfix nepriimti jiems 
jokių naujų užsakymų. Tie a- 
paratai anksčiau buvo skaito 
mi geriausiais visoje Sovietų 
Sąjungoje? Bet kai jie buvo 
paleisti apyvarton, pusė jų rei 
kėjo tuoj remontuoti. Kitą 
ketvirtį net iš gamyklos neiš 
leido, nes remontas pasirodė 
reikalingas tuoj po pagamini 
mo. Kitose respublikose esą 
panašūs reiškiniai.

LIETUVOJE YRA 45 GAMTOS
APSAUGOS DRAUGIJOS

įvairiose Lietuvos vietovė; 
se iki šiol veikė jau 45 gam
tos apsaugos draugijos Jose 
daba yra apie 7000 krašto 
gamtos mylėtojų. Dabar tokia 
draugija įsteigta ir sostinėje. 
Vilniuje. Į ja įstojo jau be
veik 500 narių. — Kaune bu
vo suorganizuotas «gamtos ap 
saugos mėnuo», kurio metu 
pasodinta daug medelių ir 
krūmų.

KAUNE ĮSTEIGTAS «DRAU
GYSTES KLUBAS

Klubo steigėjai — Kauno 
Politechnikumo studentai, ku
rie palaikysią ryšius su už
sienio studentais. Be sateliti
nių kraštų studentų minimi ir 
skandinavai bei kitų kraštų 
studentai, su kuriais jau esą 
užmegzti ryšiai, arba dar bus 
užmegzti. Bet jau pirmomis 
to klubo gyvavimo dienomis 
komunistiniai propagandinin
kai klubą panaudojo savo siau 
rai sovietiniai propagandai 

'«prieš Vakarų kolonializmą», 
tartum Kauno Politechniku
mo studentai lietuviai nežino 
tų, kad sovietinis kolonializ
mas Pabaltijo kraštuose yra 
daug blogesnis, negu tariamo 
jo Vakarų kolonializmo lie
kanos

— Vilniaus radijas barė 
tuos kaimo gyventojus, kurie 
nieko nedaro gyvenviečių ap- 
linRai papuoš’i gėlėmis, krū
mais. Girdi, kolchozų gyven
viečių aplinka teikianti blogą 
vaizdą.

LIETUVIŲ GIMNAZIJA IŠ
LEIDO 5 ABITURIENTUS

Vasario 16 dienos gimnazi
ja Huettenfeld šiemet iš 7 kan 
didatų išleido 5 abiturientus.

Jie visi nori tH 
aukštose mokyWWWSSf^ 
tarp kandidatų ir išlaikiusių 
egzaminus skaitomas geru, 
nes Heidelbergo vokiečių gim 
nazijoje abiturientų egzami
nus išlaikė tik apie pusė kan
didatų. Lietuvių abiturientų 
pavardės yra šios: R. Saka
lauskaitė, G Bauras, H. Dič- 
petris, J. Kokštas (neseniai at 
vykęs iš Lietuvos) ir Z. Pe
čiulis.

NAUJAS FILOSOFIJOS DAK
TARAS — DAINĖ AUGUS-

TAITYTÉ

Apgynusi savo disertaciją, 
lietuvaitė Dainė .'Augustaitytė 
Miuncheno universitete gavo 
filosofijos daktaro diplomą. 
Disertacijos tema: «Das litau 
ische Phonationssystem» (Lie 
tuvių kalbos fonologijos sis
tema). Darbas įvertintas’< eum 
Įaudė». Tai yra pirmas didės 
nis tos srities darbas, apimąs 
150 mašinėlę rašytų puslapių 
su gausiais lietuvių kalbos pa 
vyzdžiais. Dr. D. Augustaity- 
tės darbas bus išspausdintas 
Miuncheno universiteto leidi 
nyje. Dar verta paminėti, kad 
jaunoji daktarė be lietuvių 
kalbos laisvai kalba dar au
lų, prancūzų, vokiečių, rusų, 
lenkų ir ukrainiečių kalbomis.

ITALIJOS LIETUVIŲ BEN
DRUOMENĖS MEMORANDU
MAS ITALIJOS VYRIAUSRBEI

Italijos Lietuvių Bendruome 
nės vardu įteiktas Italijos vy 
riausybei memorandumas. Ja 
me trumpai išdėstoma Lietu
vos praeitis, sovietiniai sutar 
čių su Lietuva laužymai, pri 
verstinas Lietuvos įjungimas 
į Sovietų Sąjungą, nuolatinė 
priespaudą ir kt. Italijos vy
riausybė prašoma daryti žy
gių tarptautinėse institucijo
se, kad Pabaltijo tautoms bū 
tų taikomi tie pastys apsis
prendimo dėsniai, kaip Azijos 
ir Afrikos tautoms. Italijos mi 
nisteris pirmininkas užtikrino 
italų vyriausybės palankumą 
lietuvių intencijoms.

— REIKALINGAS mašinom 
modelatorius. Kreiptis: R. Prof 
Gustavo P. de Andrade. 46 
Tel. 63-4936 — Vila Zelina.
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LIETUVIŠKŲ PAMALDŲ KA

LENDORIUS

Pirmą mėnesio sekmadienį: 
Parque das Nações 10 vai;
Casa Verde, 17,15 vai.
Antrą :
Bom Retire, 10 vai.
Utinga 18,00 vai.,
Trečią r
Agua Rasa 8 vai.,
Moinho Velho 11 vai.,
Lapa 16 vai.,
Paskutinį:
Vila Anastacio 8,30 vai.,

— VILA ZELINOS LIETU
VIŲ KUNIGŲ telefonas 63-5975
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