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VLIKo žygiai Vašingtone
VLIKo Prezidiumo pirmininkas d-r. A. Trimakas lankėsi 

JAV užsienio reikalų ministerijoje

E. Lietuvos atstovo Vašing 
tone, J. Kajecko lydimas. VLI 
Ko pirmininkas, dr. A. Trima 
kas, š m. balandžio 13 d. lan 
kėši Valstybės Departamente 
Vašingtone ir įteikė atitinka
mą memorandumą.

Per pasikalbėjimą su aukš 
tais Valstybės Departamento 
pareigūnais buvo plačiai pa
liesta dabartinė padėtis pa
vergtoje Lietuvoje, komunis
tinės propagandos suintensy 
vėjimas. priešrel'iginės akci- 

, jos padidinimas, rusifikacija 
ir skurdi ūkinė būklė.

Buvo taip pat pasikeista 
nuomonėmis apie nauja So- 
vietų politinį manevrą kvies 
ti Jaisvuosius lietuvius atvyk 
ti šią vasarą į Vilnių neva 
savųjų pamatyti. Iš tikrųjų, 
ten Maskva koncentruoja Lie 
tuvos aneksijos sukakties mi
nėjimą ir norėtų svečius iš 
laisvojo pasaulio, jei tokių 
būtų, panaudoti propagandos 
reikalams — minėjimui išpo
puliarinti išgarsinti. Kvietimas 
atvykti yra todėl grynai po
litinis Maskvos žygis. Su kvie, 
tunu susijęs, be abejo yra ir 
neleistinas Sovietų reikalavi 
mas, kad prašantieji vizos 
Lietuvon, jei jie yra buvę Lie 
tuvos piliečiai,atsisakytų So
vietų pilietybės, kurios jie nie 
kados nėra turėję Tai Sovie 
tų bandymas išprievartauti 
tuos žmones, kad jie pripa 
žintų Lietuvos aneksiją, kaip 
teisėtą aktą Tuo pat reikalą 
vimu Sovietai verčia kandida 
tus kelionei į Lietuvą p-isielg 
ti priešingai JAV galiojančiai 
užsienio politikai, kuri nepri 
pažįsta Lietuvos įjungimo į 
Sovietų Sąjungą Valstybės 
Departamentas pažadėjo šį 
reikalą nuodugniai ištirti ir 
padaryti reikiamas išvadas. 
Ta pačia proga V. Departa 
mento žmonės pakabtojo, kad 
JAV nėra pakeitusi savo prin 
cipinio nusistatymo — nepri
pažinti dabartinio stains quo.

Savo įteiktu memorandumu 
VLIKas orašo kelti Lietuvos 
laisvės bylą Paryžiaus konfe 

, renciiojo nes pavergtųjų klau 
simo neišsprendus, vargu ar 
Berlyno ir Vokietijos reika
lai bus patenkinama prasme 
sutvarkyti. Tarptautinis atly- 
dis saugumas ir teisinga tai 
ka b i s pasiekti tik tada, ka
da Sovietai bus priversti pa
sitraukti iš pavergtųjų kraš
tų ir kada lietuvių, kaip ir 
kitoms Europos pavergto
sioms tautoms bus leista Jais 
vų rinkimų keliu pasisakyti, 
kokio politinio režimo ir ko
kios socialinės bei ūkinės 
tvarkos jos nori.

Ar pavergtųjų klausimas 
bu~ formaliai Paryžiaus kon
ferencijoje keliamas, iš pasi- 
kabėjimo nepaaiškėjo. Buvo 
tačiau leista suprasti, kad to 
ji problema gali savaime k»il 
i diskusijų metu. Tuo atveju 
J\v laikysis savo tradicinio 
nu įstatymo remti pavergtųjų 
la’svės bylą.

Kaip tenka iš kitų šaltinių 

patirti, JAV parengiamuose 
pasitarimuose siūlė pavergtų 
jų klausimą kelti Paryžiuje, 
tačiau prancūzai tam pasipilė 
šinę. Klausimas tuo būdu li
kęs atidėtas.

Amerikos Lietuvių Tarybos 
Vykdomasis Komitetas taipo
gi kreipėsi telegrama į JAV 
Valstybėssekretorių Christian 
A. Herter prašydamas jį, o 
per jį užsienio reikalų minis 
terius Selwyn Lloyd ir Mau
rice Couve de Murvillle su
sirinkusius paruošiamiesiems 
viršūnių konferencijai pasita 
rimams, iškelti viršūnių kon
ferencijoje Lietuvos ir kitų 
pavergtų kraštų nepriklauso
mybės ir suvereninių teisių 
atstatymą.

— Kaune įvyko prekybos 
darbuotojų konferencija, ku
rios metu Vykd komiteto sta 
tybos ir architektūros reika- 
lųr;skyriaus vyr. dąūinin'kaą,-- 
Anicetas Vaivada mokė, kiip 
gražiau išpuošti parduotuvių 
vitrines Buvo rodomas fil
mas. kaip yra ruošiamos vi
trinos užsienyje.

— Vilniaus radijo praneši
mu (bal 6 d.į. Pasvalio rajo
no kolchozuose kolchozinin- 
kams už darbadienius buvęs 
išmokėtas daugiau kaip tre •. 
dalis bendrų pajamų Norėda 
mas parodyti, kaip «pasiturin 
čiai> kolchozą n inkai gyvena, 
radijas pranešė, kaip. pvz.. 
Stalino vardo kolchoze (2 as 
mens turi motociklus, o 4 leng 
vasias mašinas -Čia galima 
pastebėti kad, viena tik apie 
labai retus kolchozus tokios 
žinios pranešamos, o antra, 
yra savaime aišku, kad ir 
lengvosios mašinos ir motoci 
klai priklauso vadovaujan
čiam personalui ir vienam ki 
tam ’pirmūnui» Daugumos 
kolchozininkų medžiaginė pa 
dėtis tokia, kad net apie dvi
ratį negali svajoti)

— Šiau'ių rytiniame pakraš 
tyje pradėra statyti dirbtinės 
odos fabrikas, kuris būsiąs 
pirmas t. k s visoje Sovietų 
Sąjungoje Di btinę odą ga 
roms iš visokių atliekų Pir
mieji odos pakaitalo gaminiai 
iš fabriko išeisią kit?ų metų 
pabaigoje

Spsciali kon'erėncija svarstė, 
kaip studentus padaryti 

ateistais

Konferencija įvyko Kaune, 
dalyvaujant visų Lietuvos 
aukštųjų bei specialiųjų mo
kyklų vadovams katedrų ve 
dėjams dėstytojams; be to 
dalyvavo eilė gydytojų, visuo 
men i n u ir kt i kp ck sekre 
torius Niunka ir kiti pranešė 
jai d-ė^tė, kaip sudontams 
geriausia skiepyti ateizmą.

BRAZILIJOJE
Vyriausybės persikėlimas 

naujon sostinėn, buvo dėme
sio centras praėjusią ir šią 
savaitę. Prezidentas galutinai 
persikėlė naujon sostinėn su 
visu savo štabu. Ministerial, 
beveik visi grįžo į Velhacap 
(senąją sostinę) Praktiškai 
kitaip yra neįmanoma dirbti, 
nes beveik visų ministerijų 
visi departamentai tebėra Rio 
de Janeire. • <

Parlamentas ir senatas kol 
kais atostogose, kol galutinai 
bus sutvarkytos posėdžiams 
salės ir deputatams bei sena 
toriams rezidencijos.

Vyriausias Tribunolas dar 
taipg/i Rio d e Janeire dàrba.

— UDN partijos krizė dar 
nesibaigė Partijos viršūnės 
neįstengia susitarti. Udenistų 
k indidatas Leandro Maciel, į 
vice prezidentus savo kandi- 
ditūrą atsiėmė. Del naujo kan 
didato partija nesusitaria Vie 
ni nori kad kandidatas išeitų 
iš partijos žmonių, kiti, kad 
bepartyvj, kitoms grupėms 
priimtiną išstatyti. Dalis ude

INTENSYVI PAVERGTŲJŲ 
TAUTU, ATSTO VŲ VE!K L A

Amerikoje ir Europoje
Pavergtųjų tautų politiniu© 

se sluoksniuose Amerikoje 
manoma kad rezoliucija Ry 
tų Europos tautų naudai (pa
sirašyta kongresmano Zabloc 
kio ir senatorius Douglas; tu
ri šansų būti priimtas ir vie
nuose ir kituose rūmuose Ta 
ja rezoliucija JAV preziden
tas būtų prašomas energiš
kai siekti kad pavergtųjų tau 
tų klausimas būtų svarstomas 
viršūnių konferencijoje, sie
kiant minėtoms tautoms grą 
žirni laisve ir pagrindines 
žmogaus teises.

Ryšium su tuo pavergtųjų 
tautų atsovai nuolat palaiko 
santykius su kongreso ir se 
nato sluoksniairs ragindami 
juos rezoliuciją pavergtųjų 
tautų laisvės reikalu parem
ti. Kongresmanams ir senato 
riams buvo įteikta rūpimais 
klausimais mernuiaodinė me 
džiaga, paremta statistiniais 
duomenimis.

PE S mo delegacija po Ve 
lykų iš naujo vyko į Vašing 
toną ir turėjo pasitarimų su 
įtakingais politikais. Be to. 
mėnesio pabaigoje numato 
mas naujas susitikimas Vals 
tybės departamente. 

Viài i Àiotinoà Minėjimą!
MOTINOS DIENOS MINĖJIMAS ĮVYKS GEGUŽĖS M.

1 D. (SEKMADIENĮ) VILA ZELINOJE.
9 VAL. ŠVAĄUŠIOS. PER KURIAS BUS MELDŽIAMASI 

UŽ MOTINAS ÍR JŲ VAIKUS.
3 VAL. PO PIET PUNKTUALIAI KULTŪRINIS AKTAS 

V. ZELINOS GIMNAZIJOS SALĖJE.

įDOMTA IR ĮVAIRIĄ PROGRAMĄ ATLIKb S. PAULO 
LIETUVIŠKŲJŲ MOKYKLŲ MOKINIAI IR MOKSLEIVIAI 
ATEITININKAI

Minėjimo Rengėjui V. Zelinos Lietuviška
Mokykla ir Moksleiviai Ateitininkai

nistų yra palanki Fernando 
Ferrari kandidatūrai, kurią 
krikščionys demokratai yra iš 
statę. Udenistų nesusikalbėji 
mas ir Janio Quadros rinki
minei propagandai.

— Šiomis dienomis atvyks
ta į Rio de Janeiro Maskvos 
prekybinė misija baigti preky 
bos sutarties tvarkyti.

— Vengrijos (komunistinės) 
prekybos atstovas Rio de Ja 
neire, Giorgy Lazar paprašė 
sau ir savo žmonai teisės pe 
silikti Brazilijoje kaipo politi 
niai pabėgėliai, nes daugiau 
nenori tarnauti komuniistinei 
Vengrijos vyriausybei.

PASAULY
Velykų švenčių metu iš Ry 

tų Vokietijos į Vakarus per
bėgę virš penkių tūkstančių 
vokiečių. Daugumoje ūkinin
kai ir kitokį specialistai, ūki 
ninkai bėga sukolchozimis jų 
ūkius. Jie nenori būti komu
nistų vergais.

— Prancūzijos prezidentas 
dar tebesilaiko Susiūkime su 
Eisenhoweriu aptarė bendrą 
politikos liniją, kurios laiky
sis. didžiųjų konferencijos 
metu, ’

— Viršūnių konferencija, 
kaip jau dabar aiškėja bus 
labai liesa ir be jokios prak
tiškos reikšmės. Joje nebus 
keliami aktualieji pasaulio ar 
Europos politiniai klausimai. 
Nesvarstys ir neįdės dieno- 
tvarkėn nei Vokietijos suvie- 
nyjimo. nei pavergtų kraštų 
išlaisvinimo klausimų. Bus tik 
daug kalbų, kad sumažinti po 
litinį įtempimą Taip elgiasi 
todėl, kadangi žino, kad ko
munistai nėra linkę daryti 
nuolūdų. Vakarų frontui irgi 
nėr-i galimybės daryti nuo
laidų.

— Nusiginklavimo konferen 
cijos reikalai nejuda pirmyn. 
Vakarų diplomatai šiomis die 
nomis buvo pasiūlę palaips
nio nusiginklavimo ir kontro 
lės projektą, kurį Maskvos 
atstovai atmetė.

— Pietų Korėjos preziden
tas Sygman Rhee, visuomenės 
spaudžiamas pasitraukė iš 
prezidento pareigų Preziden 
to pareigas perėmė užsienio 
reikalų ministeris. Po trijų 
mėnesių numatomi nauji pre 
zidento rinkimai.

— Korėjos prezidento f. hee 
augintinis, leatenantas Song 
Lo Chan, nežinia del kurių 
priežasčių, nužudė savo tikrą * 
jį tėvą, išrinktą vice preziden 
tą, motiną ir jaunesnį brolį. 
Pagaliau pats nusižudė.

— Konrad Adenauer balan 
džio m. 27 d. Vakarų Vokieti 
jos krikščionių demokratų par 
tijos kongrese, Karls r u h e 
mieste, 427 balsais prieš 3 ir 
10 susilaikius, buvo perrink
tas partijos pirmininku. Krikš 
čionys demokratai yra didžiau 
šia Vakarų Vokietijos politinė 
partija. Ateinančiais metais 
bus parlamento rinkimai. Pro 
pagandai vadovaus pats mi
nisteris pirmininkas Konrad 
Adenauer.

Žemės ūkio specialistų suva
žiavime nebuvo galima nus

lėpti tikrovės

Kai balandžio mėn. vidury 
je Vilniuje suvažiavo žemės 
ūkio specialistai, jie negalėjo 
nuslėpti kolchozinę tikrovę 
su visais jos trūkumais. Net 
min. p-kas Šumauskas savo 
kalboje atvirai pripažino, kad 
«visų pirma- pernelyg žemas 
yrą grūdinių, pašarinių ir te- 
cLnimų Kultūrų derlingumas». 
Ir kolchozai ir savehozai vis 
dar turi per mažai visuomeni 
nių gyvulių, «nepakankamai 
aukštas yra jų produktingu- 
mas». Esąs rimtas reikalas ga 
minti daugiau mėsos ir pieno. 
Be to, esą dar kolchozų ir 
sovehozų iš kurių esą mažai 
naudos Moksliniai tyrimo dar 
bai žemės ūkyje atsilieką.

— Prof. dr. Zigmas Januške 
vičius, padedamas kitų moks 
liniukų ir technikų, sukons- 
truavo aparatą, kuriuo tiksliai 
tiriamos atskiros kraujo tekė 
j»mo fazės. Aparatas jau nau 
dojamas Kauno klinikinėje 
ligoninėje.
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— Žinomam kalbininkui 
prof. J. Balčikoniui suėjo 75 
metai amžiaus ir 45 metai file 
loginio darbo. Jis ypač daug 
nusipelnė ruošiant didyjį lie
tuvių kalbos žodyną. Pagerb
tas ir «tarybiniu» titulu.

— Pabaltijo valstybių diplo 
matų pasitarimas Londone įvy 
ko kovo 31 d. Estijos pasiun 
tinybės patalpose, dalyvaujant 
Estijos pasiun iniui min. A. 
Torma. Latvijos pasiuntiniui 
min. Zarinšui ir Lietuvos pa- 

' siuntiniui min. B. K. Balučiui. 
Apsvarstyta aktualūs politi
niai klausimai.

— Balandžio 1 dieną iš Kau 
no į Jurbarką išplaukė pirma 
sis garlaivis, «Taškentas», vai 
ruojamas kapitono Kučinsko. 
Tą pačią dieną garlaivis <Ta 
rybų Lietuva» nutempė baido 
kus su miško medžiaga į Kriu 
kų laivų statyklą.

— Tauragės miškų ūkyje 
statoma eglių ir pušių spyg 

' lių malimo įmonė. Eglių ir pu 
šių spygliai esą labai mais
tingas pašaras. Įmonė bus pir 
moji tokio pobūdžio Idetuvoj.

— Suvaržys svetimšalių stu 
dentų priėmimą? Miuncheno 
ir kai kurių kitų Vokietijos 
universitetų vadovybės svars 
to, kaip suvaržyti nepapras
tai didelį studentų antplūdį. 
Universitetuose nėra tiek vie 
tų, kiek kad yra kandidatų 
Be kita ko, yra svarstoma nu 
statyti, koks svetimšalių nuo 
šimtis (nuo bendro studentų 
skaičiaus) galės patekti į uni 
versitetą.

— Vilniaus karininkų na
muose įvyko «karinės šlovės 
bei pa ižymėjimo ženklu pa
roda». Vilniaus rauijo repor
teris praneša iš tos parodos, 
kad vienu pirmųjų raudono 
sios vėliavos ordeno kavalie 
riumi buvęs «talentingas kar
vedys, pilietinio karo didvy
ris Vytautas Putna». Kad Sta
linas generolą Putną davė su 
šaudyti - nė žodeliu neprisi 
minta. Parodoje buvo atžymė 
ta, kad «Sovietų Sąjungos did 
vyrio» vardas buvęs suteik
tas dar 13-kai lietuviškojo jun 
ginio karių ir 3 civiliams par 
tizanams, jų tarpe Melnikai- 
tei.

— Kaip žinoma, šiemet Lie 
tuvoje pradedamastatyti stam 
bi šiluminė elektros jėgainė. 
Vilniaus radijas praneša, sta

tybą vykdys Sovietų Sąjun
gos elektrinių statybos minis 
terija Kode1! statyba nepave
dama vietiniams technikams, 
nežinoma.

— Panevėžio rajono žemės 
ūkio pirmūnų suvažiavime, 
kuriame dalyvavo ir Lietuvos 
komunistų vadas Sniečkus, 
pastarais barė panevėžie
čius, kad jie atsilieka gamy
boje.

— Keli JAV lietuviai priva 
čiai išskrido į Lietuvą Iš Či
kagos į Maskvą (o paskiau 
į Lietuvą) Išskrido biznierius 
Walter Rask Račiauskas, ku 
ris esąs užsimojęs organizuoti 
Amerikos lietuvių ekskursi
jas į Lietuvą - Taip pat į 
Lietuvą išskrido Birutė Fap- 
rockienė (gydytojo Faproc- 
kio žmona) ir arch A. Var
nas Abu pastarieji yra poka 
riniai imigrantai, bet JAV 
piliečiai. Spaudoje dėlto kilo 
ginčų

PASIŪLYMAS ŠVEDIJOS 
PARLAMENTE PABALTIEČIŲ 

REIKALU
Siūlė Švedijos pabaltiečius au
tomatiškai atpalaiduoti nuo 

sovietinės pilietybės

Graž na Tulauskaitė

MAMYTEI
Kad tau pasakytų nors vėjas.
Kad mūsų sulaukti gali,
Kad greit vėl audra bus praėjus 
Saulėtoj gintaro šaly.

Kad tau pasakytų bent paukščiai, 
Kad mes kalnuose ir gyvi 
Pūgoj visą naktį aš š likčiau, 
Kol aidą išgirstum širdy

Kad man pasakytų bent saulė, 
Kol vėl už kalnų nusileis.
Kad jūsų nematė keliaujant
Į rytus tremtinių keliais.

/
Kad debesys man pasakytų,
Jog, grįžus į gimtus namus, 
Linksma pasitiks mus mamytė, 
Tėvelis atkels vartelius.

Kad žvaigždės galėtų sakyti, 
Jog mūsų kelionė kalnuos 
Yra tiktai sapnas trumpytis, 
Kai vėjas dainuoja laukuos.

«EL os Informacijų» Skandi, 
navijos bendradarbio praneši 
mu Švedijos dešiniųjų parti
jų atstovų grupė įnešė parla 
mentan pasiūlymą, kad vi
siems 6 000 pabaltiečių, kurie 
gyvena Švedijoje, automatiš
kai būtų pripažintas «be pi
lietybės» statusas, nebelai
kant juos sovietų piliečiais 
Atst. Lidman Frostenson taja

mų reikalus. Būgnai reikalin 
ga pabaltiečių pilietybės klau 
Simą sutvarkyti.

Tuo pačiu klausimu pasisa 
kė ir parlamento šeimyninės 
teisės komisijos atstovas Hed 
qvist (soc. dem). iškeldamas 
kai kuriuos nuomonių skirtu 
mus tarp pasiūlymo autorių 
ir minėtos komisijos. Skirtu-

proga pareiškė: Yra tikrai 
keisia padėtis kad žmonės, 
kurie turėjo bėgti iš savo tė 
vynės nuo okupanto, Švedijo 
je yra laikomi to okupanto, 
būtent sovietiniais piliečiais. 
Kitaip esą Anglijoje ir Ame
rikoje. Pabaltiečių atpalaida
vimas nuo sovietinės piliety
bės padėtų tvarkyti ir jų še<i

Miré Rachel Portela - 
Audenis

1c6o m. balandžio mėn 7 
d 10,40 vai. tyliai U/geso Rio 
de Janeire nuoširdi Lietuvos 
bičiulė, poetė, visuomeninkė 
Rachel Porteila.

Buvo gimusi 1910 m., negu 
žės 26 d. Palmánes, Pernam
buco estade, Brazilijos š au- 
rėj kur jos tėvas turėjo cu
krinių švendrių plantaciias. 
Leisdama vaunystę tėvo d a- 
re turėjo progos gerai pažu - 
ti pilną priešgybinių. food li
nes a mosferos supamą dar 
bininkų gyvenimą, vietinių po 
litikų mandrybes, nuo didelių 
sausrų kenčiančią, tačiau pce 
tišką padavimų bei senobinių 
papročių sklidiną, tėviškę — 
visa tai vėliau atsispindėjo 
Rachel raštuose. Iš prigim
ties idealiste, giliai t kinti ji 
nuolat ieškojo socialinio tei
singumo ir... jo nerado net 
persikėlusi į Rio de Janeiro, 
Kur virte virė -kultūrinis gy
venimas

Rachel daug rašė, tačiau 
iš kuklumo atskiru leidiniu 
nieko neišspausdino (Šias ei 
bites rašąs yra išvertęs pluoš 
bą poetės eilėraščių, kuriuos 
buvo pasiryžęs išspausdinti 
«SIELOS AIDŲ» leidinių, kas, 
tačiau, dėl finansinių sunku
mų liko neįvykdyta) Rachel 
paliko dviejų stambių roma
nų rankraščius: O S DESGRA 
ÇADOS «Nelaimingieji» ir 
AS VITIMAS DA LEI - «įsta
tymo aukos», kuriuose vaiz
duoja savo gimtojo krašto 
žmonių gyvenimą, šuoliais ei 
pančios Brazilijos pažangos 
fone

Prieš 26 metus sukūrusi šei 
mos židinį su inž. Kaziu Au-

(pabaiga 3 pusi.)
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mai tačiau nesą esminiai, fr 
komisijos atstovas pripažino, 
kad reikalas tvarkytinas, ta
čiau, komisijos nuomone, klau 
simą reiktų spręsti tarpskan- 
dinaviniu mąsliu (kartu su ki
tomis Skandinavijos šalimis). 
Komisijai jau yra pavesta pa 
ruošti įst. pakeitimą.

Parlamentas po to pasiūly
mą atmetė Savaime aišku, 
tuo re kalas nėra išspręstas. 
Išspręstas reikalas — švedų 
akimis žiūrint yra tik tų pa
baltiečių. kurie yra priėmę 
švedų pilietybę. Tokių yra ne 
mažai, ypač latvių ir estų. O 
kitų pabaltiečių padėtis bus 
sutvartyta tik pakeitus ikišio 
linius nuostatus.

Krikščionybės likimas komunizmo režime
(tąsa)

Pagal Maskvos direktyvas 
ir kitų komunizmo režime 
kraštų spauda labai suinten
syvino antireliginę propagan
dą. Laikraščiai, kokiais var
dais jie besivadintų ir kuriam 
tikslui bebūtų skirti, visi įsi
deda bent po vieną straipsnį 
prieš religiją. Lietuvoje anti
religinės literatūros didžiau
sias gamintojas yra eks-kuni 
gas J. Ragauskas, metęs ku
nigystę 1958 m Šalia jo yra 
visa eilė mažesnių, bet gana 
piktų, rašeivų, kurie užpildo 
spaudos puslapius, neva iškel 
darni įvairius faktus 
prieš Bažnyčią, dvasiškė ją, 
per akis meluodami, o «moks 
liniame» aiškinime pasirody- 
dami tikrais ignorantais.

c) Antireliginės mokyklos ir 
muziejai. — «Kovojančių be
dievių sąjunga» buvo suorga 
nizavusi daugybę mokyklų ir 
visokios rūšies kursų darbi 
ninku ir žemdirbių liaudies 

universitetų kovai su religi
ja. Tokių mokyklų Sovietų Są 
jungoje 1930 m buvo 44, 1931 
m. jau 84; 1933 m. buvo 5020 
kursų moksleiviams su 144.161 
mokinių ir 255 kursai studen 
tams su tik 4135 klausytojais.

Propaganda prieš religiją 
per mokyklas labai sustiprė
jo nuo 1957 m., kada Lietu
vos Komunistų Partijos Cen
tro Komiteto septintasis ple
numas (1957.XII.3-4) savo dar
bų tvarkoje turėjo tik vieną 
klausimą: politinio-idėjinio 
darbo stiprinimą moksleivijos 
tarpe. Buvo nustatytos naujos 
antireliginės propagandos gai 
rėš mokyklose, privalomos vi 
siems mokytojams. Jų vykdy 
mą prižiūri kompartija ir kom 
jaunimas.

Dar didesni reikalavimai 
statomi aukštosioms moky
kloms. Jos turinčios paruošti 
absolventus taip, kad ne tik 
jie patys būtų įsitikinusiais 
ateistais, bet ir galėtų dirbti 
propagandinį ate stinį darbą 

savo gyvenamoje aplinkoje. 
Tuo tikslu < ietuvos aukštosio 
se įvesta «mokslinio» ateizmo 
pagrindų dėstymas, visiems 
studentams privalomas- Pas
kaitų studentams ciklai: «Mok 
slo priešingumas religijai». 
«Religijos kilmė». «Krikščio 
nybės atsiradimas ir jos so
cialiniai principai», «Katali 
kybės esmė» «Reakcinė Va 
tikano veikla šiuo metu » ir kit.

Sustiprinus antireliginę pro 
pagandą, kai kurie laikraš 
čiai įsivedė «Ateizmo kampe 
liūs» Spaudai talkininkauja ra 
dijas, paskaitos.

Antireliginiai muzėjai turi 
lankytojams parodyti religijos 
apgautes, dvasiškijos panau 
dotas priemones liaudžiai mul 
kinti Tokių antireliginių mu 
zėjų Sovietų Sąjungoje, daž
niausia įrengtų buv. cerkvėse- 
bažnyčiose, 1930 m jau buvo 
44 su 263 (100 metiniais lanky 
tojais. Lietuvoje, atrodo, ats
kiro antireliginio muzėjaus 
nėra, nes nėra tam medžia
gos. o tik atskiri skvriai ben 
drojo pobūdžio muzėjuose, 
bet ir tie menki.

d) Menas. — 1929 m. Lenin 
grade įsteigtas teatras «Ateisi» 
kuris 2 metų bėgyje turėjo 
305 vaidinimus 143 6( 5 žiūro 
vais Bet ir kituose teatruose 
buvo vaidinami antireliginiai 
veikalai. Ypač jų gausu kol 
chozų (teatruose Tam pačiam 
reikalui pagaminta ir antire 
Mginių filmu. Jau 1931 m. jų 
turėta 16 prieš islamą, 5 prieš 
kataLkybę ir nė v enos prieš 
žydų religiją, n?s antireligi
nės propagandos priekyje sto 
vėjo Jaroslavskis — žydas 
Hubelmann.

Paskutiniu laiku ir Lietuvo 
je imta gaminti antireliginių 
filmų, pradėta vaidinti tea 
truose veikalai prieš religiją. 
Tačiau jie pasirodė tiek ne
vykę ir kvaili, kad net patys 
komunistai juos iškritikavo. 
Esą tokiais veikalais, kurie 
parodo darbo žmogų kvailą, 
užsiimantį kvailais religiniais 
prietarais, galima žmones tik 
atbaidyti Tarybinis darbo žmo 
gus turi būti parodomas są
moningų, apsišvietusiu.

Tokios yra pozityvinės pro 
pagandos priemonės, kurios 

yra plačiai vartojamos ir po 
paskutinio karo užimtuose 
kraštuose. Bet jų vienų toli 
gražu nepakaktų, jei propa
gandos aparatui neateitų į pa 
gafbą valdžia su savo priemo 
nėmis: įvairiais draudimais, 
apribojimais, kad tik sekmin 
giau Izoliuotų Bažnyčios įta
ką į mases. Tokios priemo
nės yra:

a) Atėmimas Bažnyčiai ma
terialinio pagrindo — nusavi
nimas visokio turto, net baž
nytinių pastatų ir kulto reik
menų. Tai padaroma dažnai 
be jokio įstatymo, o vien tik 
policinėmis priemonėmis. Pvz 
Lietuvoje pirmosios okupaci
jos metu bažnyčių ir vienuo
lynų nuosavybė buvo atimta 
dar prieš atatinkamus įstaty 
mus ir potvarkius —- vien po 
licijos. neva butų stokos rei
kalu, patalpas ušleidus Raud. 
armijai ir kitiems visokiems 
iš >ov. Sąjungos atėjūnams.

b) Uždraudimas religinės 
spaudos — Išskyrus keletą 
religinių kalendorių, po vie
ną kiekvienai konfesijai, šian 
dien Sovietų Sąjungoje ir jos
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ŽINIOS IŠ OKUPUOTOS 
LIETUVOS

Kokiomis sąlygomis leis 
studijuoti

Vilniaus «Tiesa» balandžio 
6 d. paskelbė TA s So perd o- 
tas naujas taisykles priimant 
į aukštąsias mokyklas. Priima 
mieji turi būti baigę vidurinį 
mokslą, «teigiamai pasirėiškę 
praktikos darbe» ir sėkmin
gai išlaikę stojamuosius egza 
minus, nesenesni kaip 35 me 
tą amžiaus Į neakivaizdines 
mokyklas priėmimas neapri
botas amžium. Pirmoje eilėje 
be konkurso bus priimami pi 
liečiai, atsiųsti mokytis pra
monės įmonių, statybų, sov 
cbozų ir kolchozų ir turį ne 
mažiau kaip 2 metų prakti
nio darbo stažą Po to prii
mami «darbo žmonės, teigia
mai pasireiškę gamyboje ir 
turį nemažiau kaip 2 metų 
darbo stažą», taip pat demo 
bilizuotieji, jei turi gerus pa 
žymėjimus Neturintiems 2 me 
tų darbo stažą bus skiriama 
tik 20 visų vietų Karininkai 
bus priimami palengvintomis 
sąlygomis, jiems organizuoja 
mi paruošiamieji kursai.

Naujos taisyklės priimant į 
vid. spc. mokyklas

Paskelbtos gaujos priėmi 
mo taisyklės ir į vidurines

(pabaiga iš 2 pusi) 

deniu Rachel visą laiką bu
vo neatjungiama Rio lietuvių 
kolonijos veikėja, visa siela 
atsidavusi lietuviškiems rei
kalams. Ji garbino Lietuvą 
kaip savo antrą tėvynę, rašė 
jos garbei eilėraščius, straips 
nius. sakė prakalbas, kuriose 
nuolat pabrėžė mūsų tautos 
garbę lietuvių kalbos gražu
mą ir kilnumą.

Mirė Rachel vėžio pakirs
ta. Savo testamentą lietuviams 
jį baigė žodžiais: «...tikėkite 
ir mylėkive Dievą Mylėkite 
iš visų jėgų savo Tėvynę Lie 
tuvą ir viršum visko - Dievą»

Gausus (apie 200) draugų 
būrys palydėjo Rachel į Ca 
jū kapus. Apie 100 vainikų, jų 
tarpe ir nuo Rio lietuvių ko
lonijos apdengė Rachel pas
kutinio poils’o vietą Nu< šir
dų atsisveikinimo žodį čia ta 
rė kan Z. Ignataviõius ir kurt 
J. Janiiionis Dalyvavo ir mon 
senjoras Macedo Lietuves 
įgaliotas ministeris Meieris 
su ponia visų lietuvių vardu' 
padėjo chrizantemų puokštę.. 
iki pasimatant. Rachel!

Petras Babickas 

specialiąsias mokyklas tech
nikumus (Vilniaus «Tiesa» 
bal 7 d). Be konkurso pri
imami sėkmingai išlaikę sto
jamuosius egzaminus asme
nys, kurie turi ne mažesnį 
kaip 2 metų praktinio darbo 
stažą ir kurines siunčia mo
kytis pramonės įmonės, sta y 
bos, sovehozai ir kolchozai. 
Asmenys, kurie jau mokėsi 
spec vid mokyklose, nepasi 
traukę iš gamybos gali būti 
perkelti į vyresniuosius aki
vaizdiniu mokyklų kursus. De 
mobilizuoti karininkai priima 
mi į vid. spec, mokyklas be 
stojamųjų egzaminų, atvykę 
į nuolatinę gyvenamąją vie
tą Be stojamųjų egzaminų 
priimami *ir tie demobilizuoti 
kariai, kurie yra baigę kari
nę vid. mokyklą. Be stojamų 
jų egzaminų bus priimami ir 
karo dalyviai Taisyklės nu
mato, kad priėmimo komisi
jose be technikumų ir moky
klų atstovų dalyvautų ir par
tijos prof, sąjungų ir kom
jaunimo atstovai.

Sustabdė p ekiu priėmimą iš 
fabrikų - dėl blogos kokybės

Prekių kokybės kontrolės 
inspekcijos atstovas per Vil
niaus radiją bal 8 d. aštriai 
barė fabrikus kurie išleidž a 
blogos kokybės gaminius Ne 
kartą buvęs sustabdytas pre
kių priėmimas (dėl blogos ko 
kybės) iš Jonavos baldų fa 
briko «Rožės» siuvyklos, Kau 
no «Priekalo» gamyklos. Pa
nevėžio «Nevėžio». Vilniaus 
«Lelijos» fabrikų. Pareigūnas 
išvardijo dar daug vietovių ir 
įmonių, kurios mėginusios 
va’totojams įbrukti blogos ko 
kybės gaminius Paltai ir liet 
palčiai buvę masiniai grąži
nami fabrikams kaip brokas. 
Daugybę defektų turį ir kos
tiumai. Vartotojai nenori pirk 
ti avalynės, kuri yra paga
minta Kauno «Inkaro», Šiaulių 
«Eidukevičiaus» ir kitų dirb
tuvių Avalinė masiniai graži 
narna fabrikams (tūkstančiais 
porų) Pareigūnas tik užmir
šo pridurti kad visa tai ■ so 
vietinio ūkio sovietinės ne
tvarkos padariniai.

Lietuvos žuvie', pramones ge
miniai vežami į satelitinius 

kraštus

Silkės iš Klaipėdos ekspor 
tuojamos dideliais kiekiais į 
Vokietijos sovietinę zona Len 
kiją, Čekoslovakiją Rumuni
ją. Už gaminius atsiskaitoma, 
žinoma, per Maskvą.

Stasys Džiugas

MOTINAI
Tavo vardą mini ramunėlė 
Ir miškų žibutė mėlyna. 
Ten toli, toli prie Nemunėlio, 
Kai ateina Motinos diena.

Skardžiai ten pragysta vyturėliai, 
Dar saulutei miegant pataluos...
Džiaugėsi vaikučiai — mažutėliai, 
Kad visi laimingi ir namuos.

Teikė tau gėlių tėvynės pievos, 
Prašėme: gyvenk ilgai, ilgai...
Už kančias Tau meilę davė Dievas — 
Nes dienų varguos nepavargai.

K. Pažėraitė.
-Mylėkite Savo Tėvyne Lietuva...

(L A. POETĖS RACHEL PORTELA TESTAMENTAS)

Korkovado Kristaus papė
dėje atsilankė Mirties Ange
las ir nusinešė mums brangią 
kilnią poetės Rachel Portela 
sielą į spindinčius amžina 
šviesa Viešpaties rūmus.

Poetės Rachel Portela Au 
denienės mirtis yra didelis 
smūgis ne tik Brazilijai, ku 
rios ji buvo tikra dukra pa 
gal g mimą, kilmę ir meilę 
šiam savo kraštui, bet ir lie 
tuvių kolonijai ir Lietuvai, ku 
rią ji laikė savo antra Tė 
vyne.

Nuostabus dalykas,, nors ir 
mūsų tauta maža, bet kiek
vienu mūsų tautos dvasinio 
merdėjimo metu, kada tikrie 
ji ietuvos vaikai ją apleis 
davo, eidami dirbti svetimoms 
tautoms.' praturtindami jų kul 
turą savo dvasiniu įnašu, at
sirasdavo vienas kitas kilnus 
svetimtautis, pasiryžęs dirbti 
Lietuvai Taip pereitam šimt 
mėty užmingančią lietuvių są 
monę kėlė vokietis profeso
rius Jurgis Sauerweinas Girė 
nas kuris gerai i-moko lietu 
viu kalbą parašė ši-a mūsų 
kalba eilėraščių kurių tarpe 
lyg ir antrą Lietuvos Himną 
«•Lietuviai-- esame mes gimę, 
lietuviai turime ir but». Pas
kui pradžioj Lietuvos at ikū 
rimo po šimtamečio vergijos 
jungo atvyko Lietuvon» jai 
dirbt kitas kilnus kultūrinin
kas šveięarietis prof. Juozas 
Eretas padėdamas Lietuvos 
vyriausybei steigti lietuviš

kas įstaigas, pasitarnaudamas 
Lietuvai vertingais raštais ir 
savo entuziastingu žodžiu už- 
kurdamas jaunimą stoti po 
Kristaus vėliava lietuvių tau
tos labui. Taip pat i ries ke- 
leris metus nepaprastai švie
sios asmenybės Popiežius Šv. 
Tėvas Pijus XII prelatui Dr. 
Ladui Tulabai, su meile kal
bėdamas apie kenčiančią lie
tuvių tautą yra pa-akęs šiuos 
atmintinus žodžius - testamen 
tą lietuvių jaunimui, linkstan 
čiam tremtyje nutausti: «Pa
sakyk lietuvių jaunimui, kad 
laikytųsi savo tėvų kalbos ir 
papročių, kad pasiliktų lietu
viais. Pasakyk jiems, kad aš 
tai sakau».

O Brazilijoje Rio de Janei 
re, mes turėjome atsidavus ą 
Lietuvai asmenybę - didžia 
dvasę Brazilijos poetę Rachel 
Portela Auden’enę Gabia poe 
t*s plunksna ji reiškė meilę 
Lietuvai, ragino kovoti už 
Lietuvos laisvę, taipogi lieps 
ning*u žodžiu per tautines 
šventes Rio de Janeire ragin 
davo lietuvių jaunimą mylėti 
savo tėvu žemę ir gražią, se 
niausią Europoje, kalbą. Prieš 
pat atsiskyrimą su šiuo pašau 
liu vėžio ligos kankinama, ji 
dar paprašė sesers popieriaus 
ir virpančia, silpstančia ran 
ka parašė keletą sakinių lie 
tuviams Čia pateiksiu ištrau
ką iš šio j oš priešmirtinio 
rašto testamento:

«Mano brangūs Lietuviai!

Aš tęsiu savo kančių gyvybės 
ir mirties kovą, kol pasišauks 
mane Dievas. Šių baisių kan 
čių metu didžiausia man pa
guoda mano meilė Jėzui, mū 
sų Sutvėrėjo Sūnui... Teglūdi 
jumyse, lietuviai, tikėjimas ir 
meilė Dievui. Mylėkite, kiek 
pajėgiate, savo Tėvynę Lie
tuvą ir aukščiau visko Dievą! 
Rachel Portela Audenis».

Ji norėjo daugiau parašyti, 
bet jos galva bejėgiai krito 
ant pogalvės, ir nuvargusiu 
balsu ji prašnibždėjo: «Nebe
galiu daugiau».

Poetė Rachel Portela buvo 
augštos kultūros asmenybė, 
giliai tikinti. Sunkioje ilgame 
tėję ligoje ji savo kančias au 
kojo Aukščiausiajam Dar 
sveika būdama, ji yra para
šiusi gilių gražių eilėraščių 
apie Dievą.

Kan prof, dr Zenonas Ig
natavičius, velionės dvasiškas 
tėvas, savo žodyje per radi
ją «A Voz da Lituania» va
landėlės. skirtos poetės Ra
chel Portela garbei metu, yra 
pareiškęs: «Mieli klausytojai, 
kai aš stovėjau Cajū koply 
čioje prie velionės poetės 
karsto, stebėjau su nuostaba 
jos veidą. Išnyko jame skaus 
mo šešėlis. Dingo skausmas, 
kaip viskas praeina šioje že
mėje. Jos veidas buvo ra
mus. Jame atsišvietė amžina 
ramybė, kurią tejaučia sielos 
trokštančios Viešpaties. Ir pa 
galvojau: Poete Rachel, Pati 
labai norėjai, bet nepajėgei 
šioje žemėje kaip troškai, ap 
rašyti savo mylimą Dievą. Da 
bar gali amžinoj ekstazėj Jį 
stebėti ir pažinti, koks Jis 
yra».

Gegužės mėn. 26 dieną -poe 
tė Rachel Portela būtų šven 
tusi savo auksinį amžiaus ju 
bilėjų. Liko neatspausti jos 
darbai: 2 psichologiniai romą 
nai ir eilėraščių rinkinys «Šie 
los Aidai» lietuviškam verti 
me kurį vertė bei paruošė 
spaudai poetas Petras Babic 
kas Gaite,, kad dar šioje že 
mėje neteko autorei pamaty 
ti šių jos veikalų atspaustų.

Ilsėkis Viešpatyje, kilnioji 
Brazilijos Dukra, pamilusi Liė 
būvą jaudinančiai gražia mei 
le!

Jūreivius ir jų šeimas varys į 
sekmadienines «talkas»

Silkių žvejybos bazės parti 
nis komitetas Klaipėdoje nuta 
ręs — tai praneša Vilniaus ra 
dijas — nuo sekmadienio bal. 
17 d pradedant jūreivius ir jų 
šeimų narius sutelkti į sekma 
dienines «talkas», žvejų mies 
telio priterštoms gatvėms ir 
aikštėms išvalyti.

valdomuose kraštuose, (išsky
rus Lenkiją) yra vos vienas 
laikraštis . «Maskvos Patriar
cho Žini< s».

c) Uždarymas visokių religi
nių draugijų, brolijų ir sąjuH 
gų. Po šia kategorija yra pa
tekę visos vienuolijos. Lietu
voje panaikintos ir uždraus
tos rodos, 1947 m. (Lenkijo
je ir Jugoslavijoje, kad ir 
apardytos, dar veikia.

d) Suvalstybinimas konfesi
jų mokyklų ir uždraudimas re 
ligi jos mokymo jaunuoliams 
iki 18 metų net namuose.

e) Apdėjimas aukštais mo
kesčiais kulto tarnų ir namų. 
Ateinančiomis iš Lietuvos ži
niomis pvz., Panevėžio kate 
dra moka 40.000 rub. metinių 
mokesčių, o Kauno bazilika 
net 48.000 rublių. O ir kunigų 
mokamieji mokesčiai yra kur 
kas aukštesni, negu kitų vai 
dininkn ir tarnautojų.

f) Uždraudimas bet kokios 
karitatyvines veiklos.

Religijos mokymas kai ku 
riuese kraštuose («r Lietuvo
je) draudžiamas net bažnyčio 
je. Kai kuriuose kraštuose tė 
vams dar leista pasisakyti 
dėl vaikų religinio mokymo 
Kur tėvai to reikalauja, jie 
yra terorizuojami persekio 
jami, vaikai mokyklose pašie 
piami, niekinami. Pvz Kroa 
tijoje, (katalikiškame krašte) 
1950 m. iš 350 0' 0 mokinių, 
vos 30.i 00 mokėsi religijos. 
Lenkijoje, kur religijos mo 
kymas mokyklose yra tik fa
kultatyvinis. pagal tėvų parei 
kalavimą, 1959 m gale jau 
buvo apie 1000 mokyklų be 
religijos mokymo, kai anks 
Česniais metais tokių moky
klų buvo vos keliolika

Antireliginė propaganda tu 
ri uždavinį ne tik «taikiu» bū 
du ir «moksliškais» metodais 
įrodyti religijos kvailumą ir 
kenksmingumą bei jos prieta 
rišką pobūdį bet ir pasitar
nauti valdžiai — paruošti jos 
prievartos veiksmams kelią 

ir opiniją Paprastai po srau 
doje pasirodžiusių dvasininkų 
ar atskirų tikinčiųjų puolimo, 
seka jau policinės priemonės: 
suėmimas, ištrėmimas, teis
mas ir žudymas.

2. Bažnyč os ir jo ts ovų 
diskreditavimas.

Šiam reikalui ypačiai ko
munistams buvo palankus po 
karinis metas, kai komuniz
mas triumfakškai įžengė į nau 
jai okupuotus, «išlaisvintus» 
kraštus. Pasibaigus karui ir 
75 Oi o 000 katalikų patekus į 
komunizimo nagus Kinijoje 
Katalikų Bažnyčia buvo ap
kaltinta palaikiusi Čiangkai- 
šėką, I ietuvoje, Lenkijoje — 
buvus nacių rėmėja, Jugosla 
vijoje ir Albanijoje — palai 
kius ustašininkus ir fašistus, 
Ukrainoje ir Slovakijoje — 
bendradarbiavus su naciais. 
Propagandos aparatas šiuose 
kraštuose ypačiai puolė Ka 
talikų Bažnyčią, kaip kapita
lizmo ramstį, o popiežių vaiz 

davo kaip karo kurstytojų va 
dą Buvo siekiama masėms 
parodyti, kad Bažnyčia visais 
amžiais yra buvusi darbo kla 
sės priešininkė, pavergėja. 
Tam klastojama istorija, išvel 
karna aikštėn visų amžių pam 
Sietai ir šmeižtai prieš dva
siškąją, vyskupus, popiežių. 
Popiežius esąs stipriausio ka 
pitalo valdytojas. Vatikanas 
parsidavęs Amerikai, jis kurs 
tąs karą. Slavų tautoms Šv. 
Sostas vaizduojamas kaip jų 
priešas, siekęs per amžius 
slavus suvokietinti, sulenkin
ti K nijoje ir Vietname popie 
žius pristatomas kaipkolonia 
lizmo tėvas Propagandos už 
dav nys ne t’k šitokioje švie 
soje pavaizduoti pačią Bažny 
čią, bet ir griauti jos mora
lės mokslą Krikščionybės 
moralė esanti vergų moralė, 
o jos mokslas - legendos su 
kurtos dvasininkų ir priski
riamos niekad nebuvusiam 
Kristui.

Diskreditavus Bažnyčią, pra 
sideda sekanti propagandos 
fazė: paruošto viešąją opini
ją valdžios priemonėmis ir 
tas priemones pateisinti. Šiam 
reikalui įkinkomas visas pro 
pagandos aparatas: spauda, 
radijas, kinas, plakatai, kari
katūros, įsukama profesinės 
sąjungos, masiniai darbinin
kų mitingai, susirinkimai fa
brikuose liaudies šventės, šū 
kiai ir kt Tokiai režisūrai il
gesnį laiką veikiant, papras
tas gatvės žmogelis pradeda 
tikėti, kad komunistai kovo
ja ne su pačia religija, o tik 
su jos piktnaudojimu prieš 
darbininkų interesus. Jis ima 
pateisinti net ir griežčiausias 
valdžios priemones prieš Baž 
nyčią ir jos atstovus.

(B- D.)
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•JAUNYSTĖS A HM S,.,

*M L > skyrius jaunini'ii.

Redaguoja Redakcinė K • mi’ūi'V

HiHja Šimonytė, Aloyzas Ku n iškis.
Julija Jurgelevičiūtė, Danutė Jurevi

čiūtė ir Genovaitė Svinkūnaitė
Raštus siusti — «Jaunystės Aidui>,

Caixa Postai 4118

São Paulo.

DIDŽIAI GERB. PRELATĄ KUN. PIJŲ RAGAŽiNSKĄ
Jo gimimo ir vardo dienos proga kuo nuo
širdžiausiai sveikina

Lietuvių mokyklų mokytojai, 
mokiniai ir moksleiviai ateitininkai

Motinos Dienos proga siunčiame visoms mūsų 
mylimoms mamytėms kuo nuoširdžiausius 
sveikinimus ir linkėjimus.

S. Paulio lietuvių jaunimas

«M»

,HCT I N A I
Mama! Mano Mama miela!
Tavo meilei - Tau paskyriau šitą dieną.
Išbučiuosiu rūpestėliais išvagotą tavo veidą, 
Kur vargai ir didi meilė tau gilias vagas išraižė.

Mama, mano miela mama!
Išprašysiu pas Dievulį tau dienelę ramią 
Sveikatėlę, ilgą amžių, 
Ir gyvenimą vis gražų.

Mama, mano mama miela!
Nepalik mane tu vieną - nepaliki, mama.
Be tavęs aš mažas visad šitam sviete būčiau.
Kaip jauna šakelė vėjo supama liūdėčiau.

Mama, mano miela mama !
Tavo meilei - Tau paskyrau šitą dieną ..

Ada Karve lytė-Dubauskienė

O Marija, o Motina Kristaus,
O meilės šaltini skaidrus!
Tau lelijos po kojom nevysta,
Tau vienai žvaigždėm žydi dangus!

O ateiki, išgirski, paguoski.
Tavęs šaukiamės vargo vaikai —- 
Skausmo ašarą sūrią nušluostyk, 
Puoški širdį malonių žiedais.

Neapleisk, nepalik, Maloninga;
Be Tavęs kas varge mus užstos?
Būki Motina Tu Gailestinga
Mums vaikams pavergtos Lietuvos.

O Marija, o Motina Kristaus, 
O meilės šaltini skaidrus!
Tau lelijos po kojom nevysta, 
Tau vienai žvaigždėm žydi dangus!

MOTINOS DIENOS
ŠVENTĖ

įvyks V. Zelinoje gegužės 
1 mą dieną.

9 vai Šv. Mišios per kurias 
bus prašoma Visagalio palai
mos motinoms ir jų vaikams.

15 vai. punktualiai - iškil
mingas aktas V. Zelinos lietu 
vių gimnazijos salėje.

Meninę programą išpildys 
V Z. lietuvių mokyklų moki
niai ir moksleiviai ateitininkai 
talkininkaujant kitų Vilų jau 
nimui.

AyiKJIiMJ IPaVEIISJLAJ
--------------------- PAULIUS JURKUS -----------------------

(tąsa)

— Gražiai tu atrodai, Anuš 
ka, bet file karolia !

— Mama, ar jie netinka 
prie mano suknelės?

— Tu vis savaip, Anuška! 
Gerai, tik nedraugauk su jais!

Po minėjimo bus šeimyniški 
šokiai prie gražiausios muzi
kos iki 10 vai vakaro

Toje Motinos Dienos Šven 
tėję dalyvauti kviečiame ir 
laukiame visų lietuvių šeimų, 
ypatingai mūsų mamyčių su 
savo vaikais.

Įėjimas laisvas.

— V. Anastasio lietuviu mo 
kykloje rengiamas įspūdingas 
Vakaras Koncertas balandžio 
30 dieną s vai vakaro. Pro 
gramoje dalyvaus vieni iš žy 
miausiųjų lietuvių ir svetim
taučių solistų.

Aš ten negaliu eiti, ką ten 
veiksiu. O kad susirinktų į 
mūsų namus žmonės, kurie 
gražiai kalbėtų, pašoktų kaip 
senais laikais

Tėvelis tuoj suneramino ją. 
Taip, šį vakarą bus visa ba
jorija ir šviesuomenė ir ateis 
arbatos. Motina pasižiūrėjo 
rūsti ir kreipėsi į mane:

— Visada jis juokiasi! Ak, 
tu būsi ten laimingesnė. Sve 
čiai jau važiuoja, o jis nieko 
nesako Manys kad mes to
kie mužikai.. Kaip galiu ei
ti — Ji susigriebė laikraš- 
č'us ir nuskubėjo į vidų Mes 
su tėveliu pasukome į laukus.

Per kvepiantį beržyrą, pa
rugėm pasiekėm Kovo kalną 
Takai apkaišyti žolynais, kle 
vų šakom. Jais plaukė žmo
nės ir plūdo aikštėn

Ten mirgėjo, klegėjo ir dai 
navo Pakrūmėje sėdėjo mu
zikantai, apvainikavę dūdas 

ir kepures. Vos baigė vieną 
šokį, tuoj trenkė kitą J t. u ri
mas kaip pavasario vėjas v( r 
tesi aikštėn ir sukosi fUkoū. 
Muzikai nutilus, jie žy< ėjo ti 
jūnais, vėdinosi nosinaitėm. 
Tuoj sutraliavo ragučių pol
ka. valsas ir jie kaip vasaro 
jų laukas siūbavo ir plau ė 
per visą aikštę, susiliejo su 
krūmais.

Prie mūsų atsirado r unasis 
kunigėliis. Jis taip juokėsi, 
kad ir mane užkrėtė Ats u- 
bėjo ir Povilas su keliais stu 
dentais Vienas ju man įsegė 
rūtos sakelę su baltu kaspi
nėliu. Tai šio vakaro ženklas, 
didžios vienybės juostelė.

Muzika vėl grojo. Kunii ė 
lis ėjo aplinkui Vyresnie
siems nešė žod , jaunuosius 
kėlė šokiui. Jis užsipuolė ir 
mus

— Žinoma tu palaimintas 
druskos stulpas, merginom pa 
dai dega, o jis stovi

— Kunigėli, kas bus, jei pa 
neiei numinsiu koją, - gynė
si Povilas

(B D.)
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TAUTIEČIAI!

Skaitykite ir platinkite vienintelį Pietų Amerikoje 
populiarų lietuvių kultūros žurnalą «GINTARĄ» kuris išei 
na kiekvieno mėnesio pradžioje.

«Gintare» rasite daug įdomių straipsnių, apysakų, 
eilėraščių ir žinučių. «Gintaro» kaina metams tik Cr.$ 200,©u.

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

GEROS ŽINIOS
JAU^GALITE PADĖTI SAVO ARTIMIESIEMS 

LIETUVOJE IR SIBIRE

★ Skubiai išsiunčiame anrangą, 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 oas:

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

SIUNTINIAI Į LIETUVA

«TĖVYNES GARSAI» I
L'ETUVIŠKOS MUZIKOS VALANDA.

RA D i O" CO M ETA — Z.Y.R. 217, Vidutinėmis bangomis, t
1.130 kels. Mikrobangomis (frequência modulada) 107.1 mg. s

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 Postal 4Ó3, S. i aulo. BRAZIL.
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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, 
ò'‘ andar - sala

LIETUVIŠKŲ PAMALDŲ KA
LENDORIUS

Dovanos Giminėms

Caixa Postai 3967

Vinkšnaitienė, 
do Pirai, 65. 
- São Paulo.

S Â O PA U L O

Vincas
LIETUVIS ADVOKATAS

Kai Jums reiks kokio nors patarnavimo,
kreipkitės į savo tautietį

REZIDENCIJA:
„ R. Abauna, 36S. PAULO Moinho Velho,

Fone 63-6273

PRANAS gc CIA. LTDA.
Madeiras em gerai

SĖDĖ: Rua México, 98 - 9.o - sala 904 — Pone: 52-022$ 
Endereço Telegráfico: «CABIUNA»

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

Nanque - Estado d© Minas Gerais

Utinga 17,00 vai., 
T r e č i ą :
Agua Rasa 8 vai.
Moinho Velho 11 vai.,
Lapa 16 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
Rua Barão
Vila Zelina

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

VIENTNT^'Ml ATSTOVAI GARSIOJO VANDENS L I N D O T A

IKMAOJ CAIM2ÜEKII
Lindoya vanduo yr< ^uai žinomas gėrimas, 
kurio puikų veikimą į žmogaus sveikatą jau 
visi yra vienbalsiai pripažinę. Pabandykite, 
įsitikinkite ir visados naudokite!

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

FàHTÉ D05 jesŪiTAS

i i!fiiiiifiiia«iiR’-« m m «hiii.aimiiiiiiiinti'H! m-ri».®.*m>«, r m z« n ui. >i u m «r, h h m «■ a m b «■ m m> •

« ESCRITORiO CONTÁBIL «V. ZELINA- • 
į IRMÃOS BAUŽYS Į 
•g ReRietrado na C. Ri Cl «ob o n.® 55'- ~

"I Pęa. S. José Campos, 8 S/ 2 - V. Žolina - S. Paul* f
1 Telefone 63-6005 -
= ----------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------- —---------------------------------------- -------- =

J Aberturas de firmas
Encerramentos de firmas 

f Transferencias de firmas 
g Central, na Junta Comercia] 
Į Diskai. na Junta Comercial 
J Escritas Fiscais
2 Escritas Comerciais
- HORÁRIO das 8

(a H)) HP m up w «s id w >w ity di) hü tut <ui yi w «w w» hp *>» ii» w ut .<*• hm m m» 'W «?o *w Hi m 'll' 1111 wo >hi w »rr. : ijii

Contratos de locação 
Cartas de Fiança 
Requerimentos 
Balanços
Álvará< diversos 
Secures cie Fosço e 
Seguro? <ie acidentes

às 19 horas.

= =
&

PREKYBOS NAMAI SPR1NDYS ž ČIA. j
Pęa. S. lesė dos Campos, 1 - V. Zelina ■ Telefonas 63-59151;

■■

Qelézieó. išdirbiniai ir dažai viskas elektros 0 
trenkimui narna reikmenš ir žaislai, 
ivai’tiaušioš dovanos visoms pro^otrJ, H

(Specialus šky,riu,š d^adijoš ir 7jelevizi/oS: p 
pardavimas ir Sazinig,aš taisomas. y

EJFCKJITOKIC ČCNIABlt
i

J^as chnen to

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

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

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

Juridinis Departamentas — Nejudomo turto pardavimas t
Av Zelina, 831 — Vila Zelina — Te! 63-2767 - b. Paulo s

sasaManaaK.«
Skaitykite «Músu Lietuva.»

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

JAKUTIS & LAMENTS LIDA.

RUA COSTA BARROS, 34-0 TEL. 63-3285 VíLA ALPINA
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LIETUVOS NACIONALlt 
MARTYNO MAŽVYDO BIBLI

AV. ZELINA, 515 — CAiXA POSTAL, 4118 — SÃO PAULO

MISIJOS PORTO ALEGRE

Misijonicrius T. Jonas Bru 
žikas prieš Velykas, Kančios 
savaitėje, pravedė Porte Ale
gre lietuviams įspūdingas 7 
dienų misijas. Ta proga jis 
aplankė visas šeimas kvies
damas į Misijas. Žmonės pa
klausė ir didelis būrys daly
vavo. Matėsi lietuvių iš toli 
mų apylinkių, pav.: iš Novo 
Hamburgo, Canoas, Estacio, 
Rio Branco ir kitur. Laike Mi 
sijų buvo palaimintos kelios 
moterystės ir viena lietuvai
tė suaugusi ėjo pirmą kartą 
Šventos Komunijos Tai buvo 
didėlė Porto Alegre Lietuvių 
Kolonijos šventė

Paskutinę misijų dieną peĮ 
Verbas Misijonierius atlaikė 
šv. mišias, pašventino Jono 
Čičeno paaukotas palmes ir 
suteikė visiems Misijų palai
minimą Per šv. mišias visi 
dalyviai su mažom išimtim 
ėjo Šv. Komunijos. P. Eglės 
Muraitaités de Castro vyras, 
gražus tenoras, Luiz. Fern. 
C Castro, akompanuojant var 
genams, gražiai pagiedojo so 
lo «Ave Maria* ir kitas gies
mes.

Po Šv. Mišių, ten pat po 
bažnyčia įrengtoje Brolių Ma 
ristų valgykloje, visi Misijų 
dalyviai gardžiavosi duosnių 
ir sumanių šeimininkų suneš
tais valgiais. užsigerdami Br. 
Maristų paaukota karšta ka
vute su pienu Ponas Čičėnas 
savo autu atgabeno keletą dė 
žiu skanių gėrimų. Inž. Sven- 
trišlovas Vasiliauskas padarė 
keletą užkandžiautojų gražių 
nuotraukų.

Visi Porto Alegre lietuviai 
pareiškė noro, kad TT. Jėzui 
tai juos dažniau aplankytų su 
pamaldomis. T. Bružikas pri
žadėjo tai padaryti. Vienintelė 
sunkenybė tai kelionės i šiai 
dos, kurios susidaro gana di 
dėlės. Bematant susirinkę, čia 
pat ant greitųjų, sumetė net 
dviem kelionėm ten ir atgal 

Lietuviškas Grožio Salonas

« V E N U S »
kRUA GENERAL FLORES, 135 — BOM RETIRO

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

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

SKAUDA DANTĮ?
Nieko nelaukdamas kreiptis į chirurgą dantistą

Malio de 3ranęa Camai^o,

kuris nesenai atidarė savo koasultoriją Vila Žolinoje 
RUA MANĄIAS, 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 PAVILONIÓ
Manufatura de «Botões Estrela»

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

Čia1 yra didžiausias pasirinkimas, dideliais ir ma
žesniais kiekiais, įvairiausių rūšių ir spalvų guzikų ir 
lietsargiams dalių. t i ' ;

KIRPIMO IR SIUVIMO MOKYKLA

‘‘/Of IJA”
Mokina kirpimo siuvimo, madų ihode 
lių braižybos ir pritaikomojo meno.

Paruošia siuvimo ir kirpimo mokytojas 
valdiškiems egzaminams (habilitação) 

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

Pamokos vyksta vakarais
- Užsirašyti pas mokyklos direktorę Sofiją Misiukaįtę - 
-—— Rua d a Graça, 381 — casa 6 — Bom Retiro -----

nuo Montevideo iki Porto Ale 
gre. Nutarta atvažiuoti tirže 
lio 19 dieną, kai bus Antanų 
Jonų, Petrų, Povilų ir Vladų 
vardinės Neskaitant kitų, vie 
nų Jonų kolonijoje esama 'a- 
pie 15 Birželio 19 dieną bus 
laikomos toje pačioje koply
čioje Do Rosario Šv Mišios, 
klausoma išpažinčių — dar 
Velykinės Komunijos laikas 
— o po Mišių įvyks iškilmin
gas pagerbimas varduvininkų 
garbei

Buvo išrinktas komitetas iš 
p. J. Cicėno, Inž. Svet Vaši 
liausko ir Dr Rod. Mekšrai- 
čio, kuris rūpinsis, kad vis
kas būtų tinkamai paruošta 
ir iš anksto visiems paneš- 
ta išsiuntinėjant kiekvienam 
pakvietimą paštu ar įteikiant 
asmeniškai

Porto Alegre lietuviai yra 
labai dėkingi T. J. Bružikui, 
už tokį didelį pasiaukojimą 
Nepaisydamas savo senyvo 
amžiaus - pasisakė gegužės 
20 turėsiąs 63 metus! — jis 
kasdien nuo ryto iki vakaro 
važinėdamas ir pėsčiomis lan 
kė lietuvius, pas kitus užsuk 
damas net po keletą kartų, 
kad tik labiau išjudintų į mi
sijas. o keturiems ligoniams 
kasdien nešdavo į namus šv: 
Komuniją. I eatlygina gerasis 
Dievas kun, misijonieriui už 
tą didelį misijų darbą Porto 
Alegre lietuvių tarpe.

Misijų Dalyvis

— Liet. Kat. Bendruomenės 
choro suruoštas vakaras ba
landžio mėn 23 d Vila Želi 
noje gimnazijos salėje šau
niai pavyko. Tvarka buvo ge 
ra, orkestras visiems patiko, 
atsilankė daug žmonių, bufete 
judėjimas irgi buvo didelis. 
Balandžio mėn. 21 d choris
tai buvo suruošę tradicinį pik 
ninką Itaim apylinkėje. Sau
lėtos gamtos prieglobstyje ir 
geroje nuotaikoje nejučiomis 
diena praslinko.

TAI BUS BENE VIENINTELĖ PROGA . |

J U SU GYVENIME
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APLANKYTI TĖVYNĘ LIETUVĄ

Per dar šiais metais, rugpjūčio mėnesio 
gale or gan ižu o jamą

E K S K URSI JĄ

Ekskursija organizuoja, su Sovietų Rusijos 
atatšnkamų įstaigų specialiu leidimu tarptautinė 
turizmo bendrovė

INTERNATIONAL TRAVEL PROMOTION

Rua 24 de Maio, 35 (Palacio do Comercio), 18.° 
andar, Conjunto 1086, Tel. 37 9634. Dėl smulkesnių in
formacijų specialiai lietuviams, galima kreiptis pirma
dieniais ir ketvirtadieniais nuo 6 iki 8 vai. (18 20 vai) 
vakaro ir nuo gegužės mėnesio pradžios taip pat šeš
tadieniais nuo 12 iki 4 valandos po pietų.

— I aiškai: Aid. Narbu aitei, 
M. Vinkšmutienei W Urbana 
vičiui, O Lašinskienei. M Se 
junienei, A. Lazdauskui. A. 
Kairiui, J. Bagdžiui J Anta
naičiui, M. Kleizaitei A. Ma 
telionytei Alt Guigai. St Jur 
gelevičiui, U KųiieŠiūtęl D. 
Petrai ii fene iy V. Krumzlienei, 
L. Žakienei/ St Stefankevi 
čiui, Al Grabauskui St Vilui. 
Alb verži ickui, Vi Šulini, Pr. 
Zagorskienei, VI Pociui

— Lietu vos atstovas Rio de 
Janeire Dr Frikas Meieris. 
(su Ponia) Brazilijos vyriau
sybės pakviestas, Ypatingo 
Lietuvos ambasadoriaus titu
lu dalyvavo naujos sostinės 
inauguracijos iškilmėse š m. 
20-23 dd. Įgaliojimą šiai misi 
jai min. Mereris gavo iš Sta
sio Lozoraičio. Lietuvos Di
plomatijos Šefo

Balandžio mėn. 27 d. min: 
Meieris lėktuvu išskrido įRo 
mą galutiniems pasitarimams 
Su Diplomatijos Šefu dėl Lie 
tuvos Pasiuntinybės perkeli 
mo į Brasiiią.

PRANEŠIMAS.

Dėl susidėjusių tam tikrų 
aplinkybių nuo š.m balandžio 
mėn 25 dien. iš Lietuvių Bcn 
druomenės Brazilijoje Tary
bos narių pasitraukiu.

j NATŪRALIZACIJOS DOKUMENTUS

Jums greitai, pigiai ir sąžiningai gali sudaryti ko
mercinė Raštinė «LITUANÍCA» Rua Florencio de Abreu, 
157, 2 o andar, Conjunto 204, Tel 33 6276, Adresas laiš
kams: «LITU AN ICA» Caixa postal 7988, São Paulo.

Darome natūralizacijos (Brazilijos pilietybės) do
kumentus lie uviams ir svetimtaučiams gyvenantiems 
visoje Brazilijos teritorijoje Duodame nemokamai &jo 
reikalu visas reikalingas informacijas žodžiu ir raštu

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

■ V A l\ ALA-N C EEIA
Bus labai įdomi programa. Vakaro pelnas skiria

mas mokyklos rūmų naujos tvoros statybai.
VALDYBA

Visiems mane rinkusiems 
nuoširdžiai dėkoju ir atsipra 
šąu, kad ne štesėjau visą tre 
jų metų periodą.

Kpt Juozas Čiuvinkas

— Balandžio m 25 d Vila 
Zelinoje mirė Marija Kalvios 
kienė, 87 m amžiaus?

Velionė g mė 1872 m liepos 
27 d. Morkūnų km . Žiežma 
Tių parapijoje Gyveno Purvi 
nikų km., Vilūnų parapijoje. 
Brazilijon atvyko su šeima 
1926 m spąliaus m. 9 d. V są 
laiką velionė gyveno iki mir 
ties, pas dukterį Oną Pakal- 
nienę. Rua Prof Gustavo P. 
d e Andrade, 54.

Nuliūdime paliko tris sūnus 
ir dukteris: Juozą Jokūbą. An 
drių (Lietuvoje), Pranę, Oną 
ir Anelę, žentus marčias, anū 
kus ir proanūkus.

Palaidota São Caetano ka
puose.

Velionės giminės nuošir 
džiai dėkoja visiems palydė- 
jušiems ją j amžino poilsio 
vietą ir kviečia dalyvauti Šv. 
mišiose, kurios bus laikomos 
V. Zelinoj lietuvių bažnyčioj, 
gegužės m. 2 d. 8 vai.

SUSIRINKIMAS VILA 
ANASTAZIJOJ

Pereitą sekmadienį, balan
džio 24 dieną Vila Anastazijo 

je įvyko Dr 
vardo lietuvių mokyklos Glo 
bėjų susirinkimas Susirinki 
mą atidarė Globėjų pirminiu 
kas Petras Zarkuskas, kuris 
į dienos prezidiumą pasiūlė 
pirmininkauti St Vancevičių 
ir sekretoriauti mokytoją St 
Kubiliūną Pasiūlymą vienbal 
šiai priėmus, prezidiumas uže 
mė savo vietą. Susinu kimo 
pirmininkas perskaitęs dieno 
tvarkę, paprašė Globėjų pir 
mininką P. Zarkauską pada 
ryti pranešimą apie praeitų 
ir šių metų pradžios veiklą 
Iš pranešimo paaiškėjo, kad 
Globėjų būrelis per tą laiką 
surinko apie 150.000 kruzeirų 
iš kurių buvo padaryti sekan 
tie i darbai: išcimentuotas vi 
sas mokyklos rūmų kiemas 
Kieme pastatyta bufetui pa
talpa, įgytas bufetui balko
nas. įsigyta lėkštės, stiklinė» 
šakutės, sutaisyti suolai ir kė 
dės, įvestas vandentekis ir ku 
nalizacija’ išdažyta naujai vi 
sa salė, scena, mokytojo*: ir 
sargo butai iš vidaus ir oro. 
Daug darbų buvo atlikta pa 
čių narių talkos būdu. Atli
kus visus tuos romontus ka 
poję Globėjų būrelis uri apie 
10.800 kruzeirų. Dabar rengia
mas vakaras, kurio petoassky 
riamas naujos murinės tvoros 
statybai R ė vizijos komisijos 
pranešimą padarė K. Meškaus 
kas kuris pažymėjo, kad ką 
su buvo vedama pilnoj tvar
koj ir padarytoms išlaidoms 
yra pateisinami dokumentai

Susirinkimo pirmininkui St. 
Vancevičiui pasiūlius buvo iš 
rinkta sekančiai kadencijai ta 
pati valdyba ir revizijos ko
misija. būtent: pirmininkas Pe 
tras Zarkauskas vice-pirm. 
Vincas Patinskas, iždininkas 
Antanas Šimbelis, sekretorius 
Petras Koralkevičius, antrasis 
iždini .kas Vincas Bartkus, an 
trasis Sekretorius Juozas Kar 
pavičius ir ūkio vedėjas Jup 
zas Valutis. Revizijos Komisi 
ja sudaro: K. Meškauskas, A. 
Tamašauskas ir J. Jankaus
kas.

Apsvarsčius vakaro reika
lus beveik visi susirinkę na
riai pasižadėjo suaukoti bufe 
tui valgius ir stipruosius gė
rimus. Susirinkimas praėjo la 
bai tvarkingai, jaukioj nuotai 
koj ir buvo baigtas rekordiniu 
laiku-po 1 valandos. Susirin
kime dalyvavo apie 60 nariu 
ir keletas svečių, kurių tarpe 
buvo 3 Liet. S gos Brazilijoj 
Valdybos nariai: J. Bratkaus- 
kas. J. Jodelis ir M. Mate- 
lionis. K-nas

ŠV. MIŠ’OS
Casa Verde gegužės 1-mą 

dieną lietuviams 
bus 7 vai. vakare.

«MUSŲ LIETUVĄ* GALIMA 
UŽSISAKYTI

Ir prenumeratą apsimokėti 
pas šiuos asmenis:

Kun. J. Šeškevičius V. Želi 
uos klebonijoje,

B. Šukevičius (spaustuvėje)
Av. Zelina, 515

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

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

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

Juozas Matelionis, Rua la- ' 
tai, 26. Casa Verde,

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

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

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

VI. Pupicnį, Rua Oratorio 
1257, Mooca. I-Į■
į B. Tubelį ir Kučinską, Mo’ 
nho Velho. U

St. Jurevičių ir Stočkų Par 
que das Nações.
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