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Esame Atsakingi Uz Dabartį ir Ateiti
VISIEMS PASAULIO LIETUVIAMS
gegužio 13 tos proga.
Žmogaus gyvenimas pertrumpas, kad viską suprasti
mums pakaktų vien tik savos
išminties ir savos asmeninės
patirties Daug padedame vie
ui kitiems dabar gyveną o
dar naudingesnis yra praeities
prisiminimas ir jos pažinimas.
Jau senovės romėnai, nors
stabmeldžiai, sakydavo: «Žmo
nės nepažįstą praeities visa
da pasilieka vaikais» Mūsų
laiko gyvenimas yra labai
triukšmingas-, žmogų išblaško
daugybės jo paties susikurtų
menkniekių. Vistiek tačiau ne
tik žmogaus natūralūs garbin
gumas, ne tik žemiško gyve
nimo saugumas, o sielos išga
nymas liepia mums susitelk
ti, pažvelgti praeitin toliau už
mūsų pačių išgyventas dienas.
Žmonės turėtų daug viso
kios naudos, jeigu dažniau
skaitytų per Pranašus ir per
Jėzų Kristų pasakytus įspėji
mus ir pamokymus. Žmogus
mokytojas nesenąja. visą
venimą paskui buvusius saW
mokinius ir nekartoja jiems
mokykloje kalbėtų dalykų.
Jei!>u žmogus nori t>ūti išmin
tingas, jis turi pats pasirūpiu
ti prisiminti tai. ką gero iš
moko praeityje Taip ir Die
vas kasdien nekartoja ką yra
kartą pasakęs Naujame Įsta
tyme pranašystės ir apreiš
kimai yra labai reti Žmonių
žinojimui ir teisingam gyve
nimui pakanka to, kas Dievo
jau seniai žmogui pasakyta
Kokiais nors ypatingais at
vejais Dievas ir dabar žmo
nes įspėja. Mums lietuviams
naudinga prisiminti ir pamąs
tyta, kokios naudos buvo ir
yra iš to, kad mūsų tauta ne
pamiršo Šv. Marijos įspėjimų
prieš kelis šimtus metų paša
kytų Šiluvoje Sunku net įver
t nt-i kiek tai turėjo įtakos su
formuoti lietuviuose tokią gi
liai krikščionišką dvasią, ku
rios paminkliniu liudininku yra Sibiro vergijoje lietuvai
čių parašyta maldaknygė Ji
plinta visame pasaulyje ir pa
siliks kaip brangus istorinis
dokumentas kalbantis ne vien
apie jo autorių sielą. Tai vi
sos kenčiančios tautos siela.
Dideli dalykai tačiau greitai
nesukuriami. Ir ta dvasia Lie
tuvoje formavosi, brendo per
ilgą laiką, daugelio žmonių
pastangomis.
Mūsų laikais Šv Marija kai
bėjo Fatimoje. Jos žodžiai lie
čia visą žmoniją, bet mūsų ir
kaimynų tautas ypatingai. Jos
skelbtas tautų likimas yra są
lyginis, kaip ir visų laikų Die
ve spėjimai Priklausys atei
is nuo to, kaip elgsis mūsų
h ikų žmonės ir jų vaikai. At
siliepdami į tuos žodžius, Lie
t ivos vyskupai dar Lietuvo
je buvo nutarę viešu aktu ir
iškilmingai pavesti Lietuvą
.cv. Marijos Nekalčiausios f ir
ries globai, skatinti Lietu- os
žmones į didesnę a’gailą. i di
dėsnį pamaldumą. Karo įvy
kiai neleido visa tai pad; ry

ti Lietuvoje Tas, kuris Baž
nyčios paskirtas turėjoteisės
kalbėti visų Lietuvos katali
kų vardu dvasiniuose reika
luose — Lietuvos metropoli
tas, Kauno arkivyskupas am
žinos atminties Juozapas skvi
rėčkas, tai padarė Romoje.
Kiekvienais 11 e tais 13 d. ge
gužio minėdami tą įvykį vis
nuoširdžiau ir jautriau prisi
minkime Šv Marijos žodžius
liečiančius mūsų laikus Mes
esame atsakingi už dabartį ir
iš to sekančią ateitį Mūsų
laikais yra labai daug pavo
jų žmonėms tapti paviršuti
niškais visus įvykius praleis
ti be susidomėjimo, be susi
telkimo, be atsakomybės jaus
mo Lengva yra nieko nesiek
ti neapsisunkinti jokiomis pas
tangomis ar aukomis, pasy
viai laukti, kas pasaulyje su
sikurs be mūsų pastangų. To
kios nuotaikos tačiau yra tų
žmonių, kurie nesirūpina sa
vo pareigomis žmonijos ir net
savo vaikų ateitimi, o gyve
na viendieniu gyvenimu Kur
tokia dvasia įsigali, ten visa
da laimi pikto viešpats Ne
tik veiklieji bedieviai oirnie
ko nepaisą krikščionys yra
antikristo karalystės talkinin
kai
Tebijo maldas atgailas, ge
rus darbus kiekvieną dieną
arkangelas patiekdavo prie
Dievo sosto. Atėjus laikui. To
bijui. jo sūnui ir daugeliui ki
tų buvo taip gausiai atlygin
ta net žemiškojo gyvenimo pa
laima, kad fobijas pats nie
kad nebūti] drįsęs tiek daug
iš Dievo prašyti. Daug reiš
kia nuolatinė tikinčiojo mal
da (Jokūbo 5 16) Dar dau
giau reiškia malda sujungta
su atgaila ir geromis p»stan
gomis Per jas tokia didelė
dalis buvusio stabmeldiško
pasaulio jau gyvena Dievo
vaikų šviesa ir laisve Aukš
čiau minėtoji maldaknygė liu
dija kad mūsų tautoje yra To
bijo ir Jobo ir kankinių ir iš
pažinėjų dvasios žmonių. Ge
gūžio 13 os proga patikrinki
me kiekviens save laisvame
pasaulyje gyveną lietuviai.
Tik maldos, atgai’os ir apaš
fališkos veiklos gyvenimas
d .os mums teisės save faiky
ti vertais kovojančios Bažny
čios ir mūsų kenčiančios ir
kovojančios tautos nariais No
rėkime jais būti ir jais būki
me. Žmonių sielų meilė, mū
sų pačių tautos kraujas mus
teskatina
Dievo palaima itš Šv Mari
jos globa mus testiprina.
Jūsų Kristuje
VYSK. V BRIZGYS.
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Chessmano istorija baigta
Mirties bausmė buvo įvykdin
ta Mirties sprendimas buvo
padarytas už įrodytus nusikal
timus remiantis Amerikos įs
tatymais. Mirties bausmė įvyk
dymas keletą kar<ų buvo ati
dėtas pasmerktojo advoka
tams suradus formalinių trū
kumų. Įdomu, kad Chessma
no byla labai plačiai pasau
lyje buvo išgarsinta ir atatin
karnoms Amerikos įstaigoms
prisiųsta daug protestų prieš
jo nuteisimą mirti
Chessman nebuvo pirmas
pasmerktas mirti. Mirties baus
m ė buvo įvykdyta visai eilei
pasmerktųjų Tačiau nė vie
nas nebuvo taip ginamas, kaip
Chessman. Vengrijoje dėl ne
pilnamečių šaudymo, Rusijo
je del milijonų marinimo ver
gų stovyklose ir šaudymo
toli gražu nenuėjo per pašau
lį tokia protestų banga kaip
del Chessmano Čia galimas
daiktas daugiausia nulėmė
priklausymas rasei, kuri savo
rankose turi kapitalą ir visas
propaganaos priemones.
Los Angeles mieste San Bernardino - Santa Ana pra NORINTIEMS VYKTI
vestas kelias per industrijos rajoną, jungia su kitais prie
LIETUVON ŽINOTINA
miesčiais ir kaimyniniais miestais Čia nėra jokių kryžkelių.
Nuvykusieji Lietuvon galės
Per miestą galima važiuoti virš 100 klm grečiu Šitokia sis
tema vartojama visoje Amerikoje. Kada gi S Paulo miestas po kelete dienų pabūti tik
susijauks šitokio patogumo.
Kaune ir Vilniuje. Provincijom
nebus leidžiama išvykti gimi
nių aplankyti. Giminės galės
atvykti į Kauną ar Vik»ų.
v
Ekskursantai
nakvoii turės
Ka Prancūzu Žurnalistas Matė Vilniuje
viešbutyje. Pas privačius žmo
nes, šeimose nebus galima
Prancūzų žurnalistas D Ri venę savo istorijoje jau ne nakvoti Kai del klausimo ar
bemonas šių metų kovo mė vieną vergiją, sugebą ir šiam išleis sugrįžti atgal, tai čia
ne-į lankėsi Estijos Latvijos sovietiniam režimui kiek ga galima atsakyti, kad tai pri
ir Lietuvos sostinėse Čia at lint prisitaikyti Tačiau tarp klausys nuo rusų. Beabejodau
pasakojame kai kuriuos jo įs tik ahrodą. Įvairios ž« mės ro gumas griš. Bet jei turistų tar
do. kad lietuvių tautiškumas pe bus tokių kurie būtų komu
pūdžius iš Vilniaus.
nėra
miręs. Obalsiai prie kai uis tams naudinga pasilikti, tai
Vilniuje esą ir; žai matyti
kuriu
mokyklų sienų raginą tą pasiliks. Komunistų jokiais
privačių auto mašinų jomis
mokintus
už vis daugiau my pažadais negalima tikėti. Jie
važinėja daugiausia pareigu
lėti
g
mtąjį
kraštą. Ir labai tiek daug tarptautinių sutar
nai Troleibusai perpildyti,
daug
gyventojų
tebevartoja čių yra sulaužę, yra pagrobę
tad dauguma eina pėsčiomis.
senuosius
gatvių
pavadinimus,
visą eilę žmonių Vakarų Eu
Žiemos metu gyventojai savo vengdami naujųjų.
ropoję
O jei negrįš koks nors
aprėdu siekia šilumos, ne ele
turistas,
tai nė viena valstybė
Žurnalistas
toliau
mini
kai
gancijos Moterys daugiaus-ia
dėlto
karo
Rusijai neskelbs
kurias
rusinimo
žymes,
kurios
su skepetėlėmis Daugumas
Reik
dar
atsiminti,
kad Brazi
esančios
Vilniuje
panašios,
nešioja botus Judėjimas gat
lija
neturi
diplomatiniu
santy
kaip
ir
Rygoje:
Dvikalbiaigat
vėsi žiemą čia yra gyvesnis
kių
su
Rusija
ir
kad
Brazili

vių
pavadinimai
rusiški
parei
negu Maskvoje Krautuvėse
jos
pasas
netinka
Rusijon
įva
gūnai.
sovietiniai
karia:
ir
dar
pirkėjų daug Lyginant su
Maskva, vitrinų dekoracijos kai kas. -Privengdami rusiškų žiuoti. Todėl Brazilijos vyriau
laikraščių, kai kurie lietuviai sybė neturėtų jokios pareigos
Vilniuje kiek skoningesnės.
skaito Lenkijos spau rūpintis tais asmenimis, kurie
Atrodą, rašo prancūzų žur noriau
dą,
kiek
jos ateina Bibliote būtų sutrukdyti atgal sugrįžti.
nalistas, kad lietuviai, pergy- koše ir ypač
Viešbučiuose ir salėse bus
antikvariatuose
grobstomos Vakarų literatu įtaisyti įvairūs aparatai, ku
rie registruos visas kalbas, vi
ros knygos.
sus garsus. Yra tikra kad tu
KAI KURIOS LIETUVOJE
Komunistams Lietuvoje ne ristai
lydimi visur «paly
IŠLEISTOS KNYGOS
pavykę likviduoti bažnytinį dovų» bus
čekistų,
kurie neleis
gyvenimą Šventadieniais laisvai su savaisiais
išsikal
Valstybinė Politinės ir moks esančios pilnos tiek katalikų
bėti.
linės literatūros leidykl 1 ne tiek protestantų, tiek stačia
(pabaiga 6 pusi.)
seniai išleidą, t.k. šiuos nau tikių bažnyčios Procesijų me
jus leidinius: ''
tu matyti, kad gatvėse klūpo
« Agronomo žinynas». 676 ir vyrai moterys.
Lietuvoje net partijos funk
pusi su iliustr 1959.
Vilniečiai iš seno mėgsta cion eriai jaučią nepasitenki
« Gimto jn žemė». Kalendo
rius 196*) metams. 48 pusi, su lankyti kavines. Tirščiausiai nimą atvykusių į Lietuvą pa
lankytojų esą «Neringos» ka reigūnų elgesiu ir tą nepasi
i'iustr. 1959.
K. Būga: «Rinktiniai raštai» vinėje, ypač po to, kai «Izves tenkinimą kartelis parodo net
3 tomai Tomas 2 ras 730 tija» kritikavo tos kavinės de atvirai. Kaip ir kituose oku
koracijas kurios esančios per puotuose kraštuose, taip ir
pi si 1959.
Vincas Lauraitis: «Žemaičių daug liuksusinės. «Didysis bro Lietuvoje stengiamasi nepa
lis yra pavydus», juokauja geidaujamus sovietinius pare
K. lvarijà». 27 pusi. 1959
V. Karvelis: «Triušių augini vilniečiai Lietuviai iš viso dymus kiek galint apeiti Net
nepasiduodą slaviškai melan komunistinėje spaudoje atsis
m; s> 214 pusi 1959.
«Sveikata ir susirgimai». Rin cholijai, juk lietuviai ir etno pindi daugybė sovietinio rėži
mo trūkumų ir klaidų.
logiškai nesą slavai.
k nys. 359 pus). ’959.
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Sovietai Turėtu Dasitraukti, Jei Vaka
rai Ryžtingiau To Reikalautu
Įdomios diskusijos Vakarų Vokietijoje, kurios ir
Pabaltijo tautas liečia

Jau kuris laikas Vakarų Vo
kietijoje vyksta viešos disku
sijos (spaudoje, per radiją,
viešuose parengimuose), ku
rios įdomios ir mums.
William S. Schlamm, austrų
kilmės naturalizuotas ameri
kietis, knygomis, straipsniais
ir paskaitomis propaguoja nau
ją Vakarų politiką Maskvos
atžvilgiu. Jis siūlo sugriežtin
ti Vakarų politiką Sovietų Są
jungos atžvilgiu, reikalaujant
iš jos pasitraukti į savo prieš
karines sritis.
Neseniai Schlamm dalyva
vo viešose diskusijose Vaka
rų Vokietijos miestuose ir dės
tė, kad Vakarai turėtų Mask
vai pastatyti ultimatumą: Ar
ba pasitraukite už 1938 metų
sienų (išsikraustant tuo būdu
iá Vokietijos, Pabaltijo ir bi
tų dabar valdomų kraštų), ar
ba Vakarai turės pavartoti jė
gą Jei Maskva įsitikintų, kad
Vakarai tikrai yra pasiryžię
savo grasinimus įvykdyti ir.
prireikus, pavartoti ginklą, ji
turėtų nusileisti — nes karu
Sovietų Sąjunga negali rizi
kuoti dėl kelių priežasčių
Viena, kad negali rizikuoti
del Sov. Sąjungos imperijos
subir ėjimo, antra, kad komu
nizmui plisti reikalingi taikos
periodai. Norėdami išlikti, ko
munizmą išlaikyti ir jį toliau
skleisti, Kremliaus vadovai y
ra suin eresuoti taika daugiau
negu bet kas Vakarams ryž
tingiau paspaudus, Maskva
turėtų trauktis atgal.
Vakarų Vokietijoje tokie
samprotavimai, žinoma, susi
laukia nemažai prieštaravi
mų. Vadinamų «koegzistentų”
skaičius Vakaruose yra dide
lis. Vis dar puoselėjamos iliu
zijos. kad su Chruščiovu vis
dėlto, būtų galima susitarti.
Tų pačių sluoksnių reiškiama
dar ir tokia mintis, kad rei
kią duoti šansų Chruščiovui
išsilaikyti prie valdžios vai
ro, kitaip, girdi, Sovietų Są
jungoje užviešpatautų tikrieji
stalinistai, su kuriais susitar
ti būtų dar sunkiau. (Tie šiuo
ksniai tęsia Stalino imperia
listinę politiką) Nemažai yra
ir 'okių, kurie didėjančio me
džiaginio gerbūvio supami, no
ri tik “taikos”, pal ekant Ry
tų Europos kraštus ir tautas
sovietinėje vergijoje. Schlam

čia ir įspėja Vakarus: Jūslin
kę pasiduoti iliuzijoms, ku
rios Jums dar gali brangiai
kaštuoti, jei laiku nesusiprasite atremti sovietinį imperia
lizmą.
Esamomis žiniomis publicis
tas Schlamm veda derybas
Vakarų Vokietijoje steigti nau
ją spaudos organą — žurna
lą ar laikraštį, kuriame gale
tų laisvai dėstyti savo pažiū
ras. Būdamas Amerikoje lis
yra buvęs žinomų žurnalų
(pvz, “rime”) redakcijų šta
bo narys.
PRIEŠ CHRUŠČIOVĄ BUVO
RUOŠIAMI DU ATENTATAI

3 Kliudymas tikintiesiems
ir hierarchijai susižinoti su
bažnyčios centru.

Bet kokie ryšiai su Bažny
čios Galva ir Vatikanu yra
laikomi santykiais su priešu.
Komunizmui įsigalėjus tuose
kraštuose, kur buvo popie
žiaus atstovai, jie tuojau bu
vo išvyti kaip priešo atsto
vai. Konkordatai tuojau buvo
anuliuoti.
4. Bažnyčios kompromitavi
mas prieš pasaulio opiniją.

Diskreditavus Bažnyčią vi
duje ir sulikvidavus bet ko
kią jos vei lą. ateina eilė ją
kompromituoti prieš viešąją
pasaulio opiniją. Tam tikslui
surežisuojami teismai ankštie
siems dvasininkams. Teis
mams paruošti vėl pasitarnau
ja propaganda: darbininkų mi
tingai reikalauja «teisingos»
bausmės nusikaltėliams d va
sininkams. Siekiama suduoti
smūgis Bažnyčiai asmenyje

Ai O t in a i
Surasim vieną kartą nuostabų pasaulį, mama,
toli nuo žemės ir dienų tėkmės baisios
Mes pastatysim mažą iš keistų gintarų laimės namą,
ir mums perdaug bus neaprėpiamos šviesos.

Kai jau Chruščiovo kelio
nė į Prancūziją seniai pasit aigė. Maskvos “Pravda” ba
landžio 9 d įsidėjo J Žuko
vo (komiteto kultūriniams san
tykiams su užsieniu pirminio
ko) komentarą, kuriame prip.žįstama kad Chruščiovo ke
lionės metu buvę ruošiami
prieš jį Prancūzijoje du aten
tatai — bet nei viename ne
dalyvavo joks Rytų Europos
kilmės asmuo. Abiem atve
jais būta tikrų prancūzų
Pirmuoju atveju atentatas
buvo ruošiamas tuo metu kai
Chruščiovas dėjo vainiką prie
Nežinomojo kareivio pamin
klo. Prancūzų policija suėmė
26 metų amžiaus prancūzą
Jean Cianide Ghino, pas kurį
rado rankinę granatą, pistole
tą ir 52 šovinius. Jį ,suėmė
trumpai prieš tai. kada Chruš
oiovas su svita atvyko Jam
keliama byla už ginklų lai
kymą be leidimo ir už ban
dymą nužudyti svfetimos vals
tybės galvą
Kitu atveju suimtas pran
cūzų kariuomenės puskarinin
kas Jean Jaques Delmas ku
ris prancūzų policijos tvirti- .
nimu planavęs mesti rankinę
granatą į Chruščiovą tuo me

racija ryšium su gegužės 1
dien paskelbė aktualius obal
sius kurių tarpe yra ir prieš
sovietinę vergiją nukreipti
obalsiai:
«Laisvė viso pasaulio dar
bininkams! Laisvė kurti savas
laisvas profesines sąjungas
ir priklausyti joms, o ne vai
diškam darbo frontui !
Laisvė tautoms, Kurios dar
yra pajungtos svetimųjų val
džiai arba diktatūrai laisvė
patiems spręsti savo likimą'»
Ir kituose TLPSK obalsiuose pabrėžiami reikalavimai,
kad niekam nebūtų paglemž
tos pilietinės bei žmogaus tei
sės ir kad būtų įgyvendintas
tautų apsisprendimo dėsnis.
Atsišaukime raginama «neuž
m ršti likimo tu šimtų tūkstan
čių pabėgėlių, kurie pasirinko
tremtį vieton vergijos. Gyve
name ‘Pasaulio pabėgėlių me
tuose' Mažiausia ką galime
mes, profesinių sąjungų na
riai daryti, tai rūpintis ta
kryptimi kad visi, kurie bėgo
nuo diktatūros, teroio. savo
naujoje tėvynėje būtų pilnai
įkurdinti’.

bažnyčios (Maskvoje, Lenin
grade. Odesoje ir Tiflise) su
vos 5 kunigais (vienas jų ame
rikietis) ir apie 5.000 katali
kų Jau 1931 m. Žitomirio vys
kopijoje buvo ūkęs vos vie
nas laisvas kunigas, nes 114
buvo kalėjime.
Lietuvoje, kaip žinome, vie
nas vyskupas buvo nuteistas
mirti, o 4 deportuoti. Dvasiš
kuos iš 15^’3 kunigų 1948 m
buvo likę tik apie 7i 0. 1954
m jų skaičius sumažėjo iki
400. Dab-r kiek padidėjęs,
nes iš Sibiro grįžo likę gyvi
apie I3i kunigų. Maža dalis
liko savanoriškai Sibire. Ten
mirusių, nukankintų skaičius
nėra žinomas.
Unitai, kurie po karo pate
ko į Sovietų Sąjungos ran
kas, labiausiai nukentėjo. Tu
rėję apie 6 0 0 0 0 tikinčiųjų,
10 vyskupijų. 4700 bažnyčių,
1945 50 m. laikotarpį buvo vi
siškai sunaikinti, deportavus
visus vyskupus ir didelę da
lį dvasiškijos. Likusieji buvo
prievarta įjungti į Maskvos
patriarcho valdžią ir paskelb
ti provoslavais. Kaip matome,

laikai keičiasi, bet carų meto
dai galioja ir šiandien.
Čia butų perilga išskaičiuo
ti atskirais kraštais, kur. kiek
vyskupų, kunigų ir tikinčiųjų
buvo nužudyta, deportuota,
pasodinta į kalėjimus. Vaizdo
pilnumui užteks, jei paminė
sime. kad vien katalikų vys
kupų komunizmo rėžime, jų
užimtuose kraštuose, įvairiais
būdais nukentėjusių (nužudy
tų, ištremtų sėdėjusių kalėji
muose) skaičius siekia 163.
6. Skaldymo politika
Beveik visuose komunistų
valdomuose kraštuose sura
dus tam tikrą skaičių dvasiš
kių. palankių ar simpatizuo
jančių komunizmui (nekartą
tą palankumą išgavus teroro
priemonėmis), ypačiai panau
dojant tuos, kurie turėjo susi
kirtimų su savo vyresnybe,
sudaromos kunigų draugijos,
kartais pavadintos nekaliais,
šventais vardais, kurios tam
pa pe-nktąja kolona Bažn.yčio
je. Per jas komunizmas šie
kia suskaldyti Bažnyčią iš vi
daus Tokias kunigų draugi
jas valdžia remia ir jas laiko

Ant stalo rasime gėlių mažutę puokštę,
nedūžtančio kristalo vazoj.
Ir, paskutines aša as nuošluostę,
regėsime, kaip leidžias uždanga ant žemės kruvino ekrano.
f

O ten kažin kas šauks dar: «Mama. mama».
Sudegusių namų pilkuosius pelenus žarstys,
keliaus per žemės klaikumą beprasmę,
ir nevilties bedugnėn links gyvenimo svirtis.
Iš amžinų fontanų trykš gyvybės eleksyras,
žiedai Mefisto rankoje nevys ..
Ir vienį vakarą, gal svetimą, vėlyvą,
atidė.'rjs :ne į nuostabų pasaulį m o ima duris!

jos vadų, kurių asmenybė dezintegruojama net ir «smege
nų plovimu» ar cheminių prie
monių pavartojimu kad visiš
kai palaužtų kaltinamąjį ir
jis, kaip automatai, prisipa
žintų prie v-isko, kuo yra kai
tinamas. Tokie ’eismai, su
prantama, suruošiami ne už
religinę veiklą, bet už nusi
kaltimus liaudies įstatymams.
Arkiv Ciepliako ir U kunigų
byla 1922 m. buvo sudaryta
dėl neatidavimo liturgi r ių in
dų ir brangenybių. Albanijoj
1945 m. 3 vyskupai buvo tei
siami už bendradarbiavimą
su italais; Bulgarijoje 2 vys
kupai nuteisti už špionažą;
Lenkijoje keli vyskupai - už
devizų šmugelį ir bendradar
biavimą su vokiečiais; Rumu
nijoje 3 aukšti dvasininkai —
už špionažą. Jugoslav]j o j e
1946 m. kar inolas Step nae
nuteistas už bendradarbiavi
mą su vokiečiais. Vengrijoje
kardinolas Mindszenty ir vy.-k
Groez — už krašto išdavimą

tu. kada j:s lankysis Lenino
namuose Paryžiuje.
Ar vêl trems iš Paryž/aus?
Į viršūnių konferenciją pra
sided:*nčią Paryžiuje gegužės
16 d. Chruščiovas ir vėl at
vyks Paryžiaus svetimšaliuo
se keliamas klausimas, arcg
žilintų tautų atstovus ir šiaip
«įtariamus” svetimšalius ir
vėl trems iš Paryžiaus? Tie‘a. nurodoma j tai, kad tada
bus jau kita padėtis: atvyks
ne vienas Chruščiovas, o dar
JAV prezidentas Eisenhoweris ir Didž. Britanijos min.
pirmininkas McMillan. Patyru
si. kokį pasipiktinimą sukėlė
pirmasis trėmimas, prancūzų
vyriausybė šį kartą tur būt
venzs tokį skandalingą žygį
pakartoti.
“LABVE TAUTOMS. KUPIOS
DAR YRA PAJUNGTOS SVE
TIMAI VALDŽIAI“
Tarptaut nelaisvųjų Profesinių
Sąjungų Konfede-acija už tau
tų apsisprendimo tei ę

(E) Tarptautinė. Laisvųjų
Profesinių Sąjungų Konfede

ir juodąją rinką. Lietuvoje
vysk Borisevičius — už «ban
ditų» (partizanų) rėmimą
5. Hierarchijos likvidavimas

Kai visos šios priemonės
neatneša siekiamų vaisių, ta
da jau stengiamasi sunaikint hierarchiją Čia komunis
tai taiko Šv. Rašto žodžius:
«Ištiksiu piemenį ir išsisklai
dys avys». Vyskupams sudaro
mos jau slaptos bylios, nutei
siami už a<ių ir deportuoja
mi į Sibirą ar metami į kalė
jimus Rusijoje savo laiku vi
en Solovkų salose buvo uždą
ryta 150 provoslavų vyskupų.
Vien 1933 m. ouvo deportuo
ti 6 metropolitai ir 54 vysku
pai iki 1937 m buvo likvi
duoti visi katalikų vyskupai
Sovietų Sąjungoje — viso 19.
Kai 1918 m. Katalikų Bažny
čia Rusijoje turėjo 5 vysku
pijas. 896 kunigus, 614 bažny
čių. 581 koplyčią ir 1 600 000
katalikų, o dar 1933 m. 9 vys
kupijas (Sv. Sostas buvo pa
didinęs jų skaičių), 397 kuni
gūs. 589 bažnyčias ir 1 581 618
katalikų, tai šiandien visoje
Sovietų Sąjungoje yra vos 4

56 MILIJONŲ DARBO ŽMO
. NIŲ SOLIDARUMAS SU LIE
TUVOS IR KITŲ PAVEGIŲJŲ
KRAŠTŲ DARBININKAIS
«Laisvojo pasaulio darbo žmo
nės jūsų niekad neišsižadės!»
(E) Ryšium su gegužės 1
diena. Tarptautinės Laisvųjų
Profesinių Sąjungų Konfedera
cijos generalinis sekretorius
J. H Oldenbroek p skelbė
specialų atsišaukimą į daibo
žmones Lietuvoje ir kituose
diktatūrinėse šalyse.
Atsišaukime t. k. pareiškia
ma, kad 56 milijonai darbiniu
kų, apsijungusių Tarptautinė
je L. Pr S. Konfederacijoje
siunčia draugiškus sveikini
mus darbo žmonėms, gyvenau
tiems komtinistinėse ir kito
kių diktatūrų šalyse.
«Mes patikiname Jums lais
vojo pasaulio darbo žmonių
solidarumą su Jūsų vedama
kova prieš terorą ir priespau
dą. su Jūsų išgyvenamais sun
kūmais siekiant žmoniškų tei
siu, laisvų rinkimų, organiza
vimosi laisvės ir socialio tei
singumo.
Diena iš dienos Jus apsupa
partijos ir vyriausybės propa
ganda, siekiant monopolizuoti
Jūsų mintis, kontroliuoti Jus
darbe ir privatiniame gyveni
me ir 11. Jūs įjungti į vergi
jos ir eksploatacijos sistemą,
tokią sistemą, kuri yra veiks
minga tik teroru ir kuri j pro
testus atsako tik ar< štate.
Laisvosios profesinės sąjun
gos visais laikais smerkė bet
kurios formos diktatūrinius re
žimus ir toliau rem* Jus sie
kiant laisvės, žmogiškųjų tei
siu pakenčiamų gyvenimo ir
darbo sąlygų ir pasaulio tai
kos».
Toliau atsišaukime ypač
kreipiamasi į darbininkus ko
munistiniuose kraštuose. Jie’’
netekę bet kokių iliuzijų, Pro
pagandos mašina stengiasi pa
vengtųjų kraštų žmones įtikiu
ti, kad geresnės laisvės nė
nesiektų.
«Rytų Europos kraštai liko
sovietinio kolonijatizmo objek
tais, jų ūkis yra kontroliuoja
mas Maskvos. Komunistinės
diktatūros užnugaryje - sovie
tinė armija».
Atsišaukimas baigiamas pa
tikinimu, kad 56 milijonai Jar
bininkų. apsijungusių TLPSK
je, kovoja už tuos pačius šie
kius, kaip ?r pavergtųjų knaš
tų darbininkai. “Laisvojo pa
šaulio darbininkai yra kartu
su Jumis ir niekad Jūsų neiš
sižadės!»

Abiejais atvejais būta pran
cūzų, ne Rytų Europos žmo
nių — Ar prieš susirenkant
viršūnių konferencijai egzilinius atstovus dar kartą trems
iš Paryžiaus? — Chruščiovas
ir toliau miglą pučia apie tau
tų savanorišką įėjimą į Sov.
Sąjungą

Krikščionybės likimas komunizmo režime
(tąsa)

Algimantas I’agėgis
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— Sovietinės įstaigos Lie
tuvoje suregistravo apie 2oO
statybininkų, kurie «savano
riškai» vyksta į Kazachsta
ną, į plėšinines žemes Lietu
vos statybininkai vežami j
Petropovlovsko sritį, kur sta
tys grūdų elevatorius. (Perei
tais metais Kazachstane su
gedo dideli kiekiai grūdų
dėl nebuvimo sandėlių jiems
supilti). Kaip ir kitais pana
šiais atvejais sovietinė pro
paganda statybininkų perkė
limą į Kazachstaną apsupa
kokiu tai išvykstančiųjų «pa
siryžirou» ir ‘entuziazmu»,
nors yra jau seniai žinoma
kad gabenami iš kitų respu
blikų į Kazachstaną žmonės
vyksta labai nenoriai dėl la
bai sunkių ten gyvenimo są
lygų.

— Nuo balandžio 18 d Kau
no jėgainė HE paleista visu
pajėgu nu. t y įjungus ir tiku
sį agregatą Žinoma ryšium
su tuo buvo organizuota vie
šos iškilmės. Prakalbose ne
apsieita vėl be «buržuazinės
Lietuvos» niekinimo mėginant
ją pavaizduoti kaip «imperia
listinių valstybių žaislą». Apie
sovietinį imperializmą Lietu
vos atžvilgiu — tylėjo.
— Mariampolėje. 15 ha plo
te, prasidėjo maisto pramo
nės mašinų gamyklos staty
ba. Vilniaus radijas pranešė,
kad tai būsianti didžiausia
metalo apdirbimo įmonė Pa
baltijyje. (? E.). 1961 metais
įmonė duosianti pirmąją pro
dukciją. Ji gaminsianti auto
matus ir kitus įrengimus pie
no mėsos ir žuvies pramo
nės įmonėms

— Marijampolėje įvyko Po
litinių ir mokslinių žinių sklei
dimo draugijos ataskaitinis
susirinkimas, kuriame paaiš
kėjo, kad šitas draugijos sky
rius jungia 230 įvairių profe
sijų asmenų. Pereitais metais
Mariampolėje ir apylinkėje
buvę skaityta 53o ateistinių
paskaitų, kurių būk klausė
si daugiau kaip 35 0<;0 asme
nų, praneša Vilniaus radijas.

— Iš kai kurių Vilniaus ra
d i jo pranešimų matyti, kad
tėvai vienur kitur priešinasi
vaikų abiturijentų «įdarbini
mui» kolchozuose ir sovcho
zuose. Kad vaikai, nublokšti
j kaimus darbams, nesijaustų
visų apleisti, kai burių vid
mokyklų mokytojai keta su
jais kurį laiką pabūti ir ypač
«išlyginti» reikalus tarp jų ir
kolchozų bei sovchozų vado
vybių.

— Stuttgart-o radiofono in
tendanto blaivūs įspūdžiai So
vietų Sąjungoje. Radiofono in
tendantas neseniai kartu su
kitų vokiečių radiofonų dar
buotojų delegacija lankėsi So
vietų Sąjungoje ir bal 7 d
per savo radiofoną papasako
jo kai kuriuos savo Įspūdžius.
Jam susidaręs įspūdis kad so
vietinis rusas mažai tetuiįs su
pratimo apie laisvės sąvoką,
jis laisvės vargu ar išsiilgstąs Jie daugumoje jau yra
pripratę prie sovietinių suvar
žymų ir. pvz niekaip negali
įsivaizduoti, kad Vakarų kraš
tuose kiekvienas pilietis pa
prastai gali laisvai išvykų Į
užsienį, kur ir kada nori
Cenzūra neleidžia skelbti net
tikrų, oficialiu faktų Kai '.je
nas užsienio korespondentas
norėjo pasiusti telegramą kad
pagal oficialius duomenis pe
reitų metų derlius buvęs ke
liolika nuošimčių mažesnis,
kaip metais prieš tai, cenzū
ra telegramos nepraleido Ko
respondentas pakeitęs tekstą
ta prasme, kad “derlius ma
žesnis“, bet ir toks tekstas
nepraėjęs. Tik kai suformula
ves. kad “derlius nebuvo toks
aukštas, kaip pernai”, mnzū
ra praleido. — Jo nuomone,
sovietai kovą prieš bužnyčias
1 u moję Popa.i esą jau tik pa
juokos objektu — Kainos la
bai aukotos, tad dirbančiųjų
gyvenimo lygis, palyginus su
Vakarais, žemas — Statyba
šiuo metu didi tačiau darbo
kokybė menka Gal už 10 20
metų pranyks nors išorinės

— Vasario 15 dienos skai
čiavimu Lietuvoje buvę 1.10''
briedžių (pereitais metais 916)
elnių 380 (356), stirnų 26 540
(22 000), šernų 4 139 (3.150).
pilkųjų kiškių 148.000 ( 2l 000)
baltųjų kiškių 3 650 (3 o?0),
kiaunių 5.320.(4 790) ’ūkų 152
(104), lapių 16 (NO (13 45 ) lau
kin ų šunų 3 000 (1 8 5) ūdrų
2 280 (tiek pat ir pernai), voverų skaičius sumažėjo iš
22400 iki 19.600. Kurapkų per
nai buvo 46 00 -, dabar esą
74.003.

vieninteliu tos konfesijos re
prezentantu. Tuo būdu panau
dojamas visų despotų ir tiro
nų metodas: divide et impe
ra.
Palankios režimui grupės
paprastai sudaromos iš pa
prastų eilinių dvasininkų. Pa
žymėtina, kad tikri apostatai
— eks kunigai šiam reikalui
netinka Dalis parinktųjų dva
siškių, dėl savo ankstyves
nės veiklos yra buvęsusikom
prontitavę valdžios akyse ir
patekę į jos reples Tokie
dažnai po įvairių prievartos
priemonių: grasinimų, arešto,
tardymų, pagaliau sutinka dė
ris į tokią kunigų -draugiją.
Iš karto tokios grupės nėra
skaitlingos, bet paskui, vei
kiant prievartai ir . grasini
mams jos papildomos kitais
silpnavaliais, kurie pasirenka
tokią draugiją vietoje kalėji
mo ir ištrėmimo Taip buvo
sudaryta savo laiku Sovietų
Sąjungoje «Gyvoji Bažnyčia»
o šiais laikais «Tautinė Ku.ii

1260 m. gegužės 7 d.
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gų Unija» Čekoslovakijoje,
•Katalikų Kunigų Taikės Uni
ja- Vengrij je. «ŠŠ Kirilo ir
Metodijaus >ąjuns?a» Jugosla
vijoje, «Kunigu Taikos Parti
zanų Sąjūdis» Rumunijoje, «Ku
nigų Patriotų Draugija» Kini
joje, «Kunigų Komitetas prie
sąjungos kovoti už taiką ir
demokratiją» (taip vadinami
«patriotai», daugiausia vysku
pų suspenduoti kunigai) Len
ki jo e Tokioms skaldytojų
grupėms valdžia teikia viso
keriopą paramą kartais atsi
sakydama net p-iacipinių šie
kimų Pvz. Jugoslavijoje ku
nigams. kurie prisidės prie
«ŠŠ Kirilo ir vetodijaus Są
jungos*. pažadėta leisti dės
lyti tikybą mokyklose Kar
tais tokių grupių nariams pa
vedama seminarijų vadovy
bė Kai kuriuose kraštuose
patys komunistai įsteigė vale
tybines kunigų seminarijas,
•inoma, skaldytojų vadovy
bėje.

Kazys Bradunas

. AMŽINOJI MOTINA
Būk tu aklas, būk tu elgeta ir klišas —
Pučia veidan vėjai vasaros karšti.
Mus nuo mūsų žemės neatplėšit
Nei dangau, nei saule, nei mirtie.
Plaus mus potvyniai, žudys žmonių skerdynės,
Grūs vergijoo, tuščia liks namie!
O nuo kapo kelsis į mėlynę
Vyturi iai, ryto laukdami.

Kur tu eitum, kur tu lėktum — visad grįši —
Tavo kaulai Motinai šventi.
Mus iš mūsų žemės neišplėšit,
Nei dangau, nei saule, nei mirtie.

proletarinio skurdo žvmės Tačiau visuose sluoksniuose
d delis patraukimas prie mo
kslo Mokosi vi.-i ir visur, ti
kę iamiesi tuo pagerinti savo
būvį.
Pastaba: Labai abejotinas
tvirtinimas, kad sovietai nuga
L-ito bažnyčias. Lficial šalti
niui, kaip • Komsomoiskaja
Pravda” aliarmuoja kad nea
tsilaiką prieš popų agitaciją.

niui “Nachtigall” kuris 1941
metais L\ove (Lemoerge) vyk
dęs masinius žydų ir lenkų
žudymus t-rof O. neneigia,
kad jis tam daliniui priklau
sęs. tačiau jis neigia, kad da
lirys vykdę» žudymus Masi
niai žudymai buvę Įvykdyti
dar prieš pasitraukiant sovie
tų daliniams.

knyga su dail. V. Jurkūno me
džio raižiniais. (Pažymėtina,
kad Jurkūnas 1959 m. tarptau
tinėje kn\ gų parodoje Leipci
ge už Donelaičio «Metų»ilius
tracijas buvo apdovanotas si
dabro medaliu).
Šiemet pirmą kartą išleisiu
ir Povilo Višinskio «Raštus».
Tame tome bus grožiniai raš
tai. publicistika, literatūros
kritika, susirašinėjimas su Ša
trijos Ragana, Žemaite ir kt.
Išeina Ir naujas J Mačio-Kė
kšto «Raštų» leidimas.
Pasišovę po mirties pagerb
ti Vincą Krėvę Mickevičių
(kurį, jam gyvam esant, smer
kė už jo antisčvietinę laiky
seną), leidyklų vadovai šie
met pradeda spausdinti jo
“Raštus“, kurių dar šiais me
tais išeisią 5 tomai.
Žinoma, ne Mažai bus išleis
ta ‘šiuolaikinės , literatūros.
Ilgas yra numatytų išleisti
verstinių knygų sąrašas Įdo
mu, kad pasirodys ir tokių Va
karų autorių knygų vertimai,
kurių anksčiau, sakysim prieš
dešimtmetį ar net prieš penk
mėtį nė su žiburiu nebūtume
aptikę sovietinių leidyklų ka
taloguose. Tai raiškia, kad
skaitančioji masė, bodėdamosi tendencinga literatūra, rei
kalaute išreikalavo leisti ir
grynai beletristinių pasiskai
tymo knygų.
TIBETO AUKSAS

Tibeto Dalai Lamos nuo se
no garsėjo dideliais turtais.
Tarp kitko Tibete yra aukso
— Prof. Th Oberlaender,
kasyklos iš kurių nustatyta
buvęs ilgus metus Fe>d. Vokie
aukso
dalis eidavo į Dalai La
tijos ministeriu tremtinių rei
mų iždą. Aiškus dalykas, kad
kalams balandžio pradžioje
tie milžiniški turtai buvo ne
išėjo atostogų, iš kurių jau
paskutinis motyvas ir Kinijai
nebegrįšiąs. Gegužės pradžio
nusprendžiant Tibetą užgrob
je galutinai atsistadinsiąs, lik
ti Ar jiems pasisekė jagrob
damas tik parlamento atstovu.
ti visus Tibeto lobynus, ar kai
— f ries min. ObeNaenderį
kurie jų buvo spėti paslėpti
pastaruoju metu buvo vedama
kur kalnuose, sunku da
labai aštri kampanija tiek šia
bar spėti žinoma betgi kad
p:is. tiek anapus geležinės už
Dalai ! ama pabėgo į Indiją
dangos. Jis kaltinamas karo
ne ti) čiomis rankomis. Sako
metu priklausęs spemaliam iš
ma, kad jis išsigrbenęs 14 ne
ukrainiečių sudarytam dali
ažų maišų aukso Kalbos apie tai ypač pagyvėjo Niujor
ke, kai pereitcs JT sesijos
metu atvyko ten Dalai Lamos
brolis Gyalo. -kukis suruošė
porą puikių priėmimų visiems
Tibeto bičiuliams. Be to. jis
apsigyveno brangiam viešbu
ty. pasisamdė gerą advokatą
ir surveošė spaudos atstovų
priėmimą Žurnalistai, žino
ma, pasidomėjo ir iš kur jis
gauna išteklių savo misijos iš
laidoms padengti Jis pats aiiš
kaus atsakymo nedavęs, bet
jo palydovai davę suprasti,
kad Dalai Lama tikrai ne tuš
čiomis rankomis pasprukęs
iš Tibeto.
Po kurio laiko buvo pas
kelbta nauja daug ką paaiš
kinanti žinia. Pasirodo, kad
keli
šimtai mulų su aukso nr.š
Tokios skaliytojų grupės mas pamaldas, nesinaudoja
tomis
iš Tibeto buvo išsiųsti
gauna uždavinį pulti teisėtą jų patarnavimu.
į Š. Indiją dar tada, kai Kini
bažnytinę vyresnybę Jos turi
Sukurdami skaldytojų gru jos
bolševikinė kariuomenė
savo spaudą) ir pateisinti pes, komunistai laimi štai ką:
tik
įžengė
į Tibeią. Tas auk
valdžios terorą prieš ją; be bažnyčios, pamaldos lieka-ne
sas
buvo
paslėptas
ir saugo-,
to, turi girti partiją ir valdžią, paliestos, religija tiesiog ne
mas
kažkur
kalnuose,
o da
per pamokslus raginti tikin puolama, tikintieji dėl religi
bar
■
unkvežimiais
nuvežtas
čiuosius remti komunistų ūki nių praktikų nepersekiojami,
nę ir politinę programą, ypač dargi raginami paklusti kuni ir sukrautas į banko seifus
kai iškyla konkretūs uždavi gų «patriotų» žodžiui. Tai la Kalkutoje. Dalai Lamai dar ii
niai: kolchozų steigimas tai bai naudinga užsieninei pro gai turės jo užtekti
«Tėv. Žib.»
kos programa, imperialistų pagandai —- sudaryti vaizdą,
agresorių pa merkimas ir kad komunistiniuose kraštuo
pan. Tokie kunigai turi netgi se yra pilna religijos laisvė.
religinį mokslą suderinti su O visas puolimas nukreipda tinio gyvenimo paraližavimas,
marksizmu - leninizmu
mas prieš teisėtą bažnytinę arbė ėjimas į kompromisus.
Komunistai per tokias skal vyresnybę, prieš vyskupas, Nenorinčius dėtis prie naujos
dytojų grupes atsiekia dvie kurie liaudžiai pristatomi kaip linijos, komunistai terorizuo
jų tikslų: a) tiesioginiai pa reakcionieriai nenorį pasek ja kalėjimais, ištrėmimais, ar
jungia Bažnyčią ir jos orga ti protinguosius. Tuo būdu ba masina pažadais: suteikti
nizaciją konkretiems partijos dvasinė vyresnybė izoliuoja asmens ir pareigų laisvę, pauždaviniams, panaudojant tam ma nuo tikinčiųjų ir netenka pemti bažnyčias ekonomiš
reikalui dvasininkų žodį iš jos pasitikėjimo
kai Tuo būdu priveda prie
sakyklos ir b) netiesioginiai
jieškojimo
kompromiso, kas
7. Kompromisai
atbaido tikinčiuosius nuo Baž
turi
baigtis
valdžios
Suskaldę Bažnyčios vieny laimėjimu — visišku
nyčios, nes dažnai tikintieji
hierarchijos pa
tokiais «patriotais» ir valdžios bę, komunistai bažnytinę hie jungimu komunizmo tarnybai.
bendradarbiaisnepasitiki, nuo rarchiją pastato prieš baisią
jų šalinasi, neina į jų laiko dilemą: arba visiškas bažny(B D.)
PRIEŠKARINIŲ AUTORIŲ
KNYGOS
Kaip žinoma, Lietuvos skai
tančioji visuomenė mieliau
skaito prieškarinių lietuvių
autorių kūrinius negu «šių
laikų» (dažnai tendencingas)
knygas Skaitytojams reikalau
janfc leidyklos priverstos leis
u prieškarinių autorių leidi
nius palyginamai didesniais
tiražais. Kaip iš rašytojų žur
rialo «Pergalės» (š m 2 nr.)
apžvalgos matyti, šiemet to
liau bus tęsiamas Putino My
kolaičio raštų leidimas. Išeis
Žemaitės rinktinių kūrinių
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Redakcinė

Komisija-

Julija Simonytė, Aloyzas Kuniškis.
Julija Jurgelevičiūtė, Danutė Jurevi
čiūtė ir Genovaitė Svinkūnaitė
Kaštus

siusti — «Jaunystės

Aidui»,

Caixa Postai 4118

São Paulo.

PONUS STANISLOVUS JUREVIČIŲ IR REMENČIŲ

savo ilgamečius lietuvių k. mokytojus vardinių proga
nuoširdžiai sveikina Parque das Nações ir Bom Retiro
Jaunimas.

DOMĖS VISIEMS ATEITININKAMS

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

v

Motinos Dienos Šventė Vila Zelinoje
Mes jaunieji norime padė
koti visiems mieliems sve
čiams, kurie taip gausiai atsi
lankė į mūsų surengtą MO
TINOS DIENĄ. Nesitikėjome
tokio didelio pasisekimo —
tuo labai džiaugiamės
Mūsų ypatinga padėka tai
mūsų mokytojams kurie ture
jo tiek daug kantrybės ir mei
lės mums ir mums padėjo
pageroti mūsų mylimas ma
mytes. P. mok. Mošinskienė
sukūrė šitą gražų vaidinimą,
jį režisavo ir. apskritai, vado
vavo visai vakaro programai;
Sės Kristinai, kuri pasirodė
didelė baleto meisterė išmo
kinusi taip dailiai šokti ir už
tą nuoširdžią ir rūpestingą
taiką visuose dalykuose. Po
nams mokytojams Gudavičie
nei, Valeikienei. Kiadurienei,
Kilčiauskaiteš Stočkienei, Ku
biliūnui, Kaseliūnui ir p Gui
gai, kurie su tokiu pasišven
timu mokino mus vaidinti dai
nuoti. deklamuoti ir tautinių
šokių Tai yra tie, kokių yra
maža mūsų kolonijoje, kurie
nejieškodami jokios garbės
nei atlyginimo, tyliai, su pa

sišventimu, dažnai kitų kriti
kuojami, mus mokina gerbti
ir mylėti visa kas yra lietu
viška, kas yra dora ir kilnu,
pašvęsdami tam savo brangų
laiką ir savo taip reikalingas
poilsio valandas Mes d džino
jamės jais ir nuoširdžiai dė
kojarae, kad jie padėjo mums
suteikti mūsų brangiom ma
mytėm ižiaugsmo Kad jos
džiaugėsi, buvo laimingos ir
patenkintos. —■ matėme iš jų
spindinčių akių Bet ar visi
kibi ten dalyvavę malonūs
svečiai buvo taip pat, paten
kinti? — laukiame jų pačių
pasisakymo.
Be abejo, didžiausia padė
ka turi būti mūsų Didž Gerb.
parapijos klebonui Prelatui
Pijui Ragažinskui už jo nuo
latinę g?obą ir rūpestį mu
mis. Dėkojame Sės Viršinin
kei už leidimą naudotis gim
nazijos sale, Gremijui už gra
žią šokių muzika p Šimo
niui ir ponams Jodeliams už
nuoširdžią talką
São Paulo Jaunimas

Aijkíimí Slavei iytlaj
, .i.......... .............

D. Mickaitė Mitkienė

MCT S NA i
Tiktai tavo, motulė, tik tavo vienos
Neužmiršiu žvaigždėtų akių
Tau nebuvo nakties, tau nebuvo dienos,
Tu dėl kūdikio mielo sapnų rytdienos
Ir džiaugeis ir liūdėjai sykiu.

Aš užmiršt negaliu — tavo žodžiai šventi
Kai sakei: «Žemėj klaidūs keliai»..
Ir kai būdavę, rodos, bedugnėn krenti,
Tu lyg angelas sargas staiga sušvinta
Savo meilės karštos spinduliais

Buvo dienos — lyg stirnos gimtam pašily —
Jas pavyt ir geidžiu ir bijau .
Buvo mėnuo gegužis ir medžiai žati. .
Juodas karstas paskendo gelsvame smėly...
Aš į tyrus tremtin išėjau.

PAULIUS JURKUS.............. ........... '

(tąsa)
— Ji šoks su viena! Žinai,
merginos !
— Tai pakliuvau, Onute. Aš
nupratęs, nemokėsiu Žitomyriaus šokių. — Šiuos žodžius
jis pabrėžė.
Jis išėjo toks nedrąsus, su
simąstęs, oet greit ir jį paga
vo džiaugsmas
Taip skubėjo mano šokiai
su studentais ir kito jaunimu.
Kas kartą darėsi jaukiau, dai
navau rateliuose, kalbėjau su
visais.
Pavakarėj sustatė suolus.
Pasodino ir mane šalia tėvo
ir kunigėlio Priešais išėjo cho
ristai. Kai nuščiuvo minia, jų
vardu prabilo Povilas. Ran
kas sunėręs ant krūtinės, iš
blyškęs lyg iš akmens iškal
tas, pradėjo dusliu balsu. Pas

kui įsigavo, ir jo žodžiai skar
dėjo, visus pagaudami. Įsisiū
bavęs staiga nutilo Tada var
gonininkas mostelėjo ranka,
ir choras galingai pradėjo:
naują giesmę,
[broliai,
Kurią jaunimas tesupras!...

Niekas motinos meilės apimti nedrįs:
Nei tasai, kurs dar džiaugiasi ja,
Nei tasai, ką šventi atminimai vien riša —
Pats Kūrėjas su kūdikiu amžiam surišo
Ją palaiminto jausmo gija.

Užtrauksim

Žmonės net kvapą sulaikė,
sekė kiekvieną žodį. Pabai
gus jie plojo ir ' šaukė Cho
ras vėl dainavo «Lietuviais
esame gimę, lietuviais norime
ir būt!»
Jaudino ir mane jų džiaugs
mas, ta nesuvokiama jėga Ro
dos. kalneliai kalvos ir krū
mai giedojo drauge su jais
dainą po dainos
Pasibaigus programai, kilo
didis triukšmas. Visi veržėsi
prie choristų, muzikantai už
gulė dūdas ir skardeno mar-

šus Paspaudž au ir aš Povi
lui ranką — tai jo darbas ši
šventė.
Vėl prasidėjo šokiai, vėl
kvepėjo berželiai, sukosi žmo
nes Hodos, ant šito kalno ga
lėtom pasitikti žvaigždes ir
saulės tekėjimą ir jam išties
ti rankas. Bet vakaras greit
atėjo į slėnį ir mus nuvedė
namo.
Kieme jau buvo begalės
vežimų. Vainikuotame ir ber
žais iškaišytame kluone lėtai
suposi žibintai nušviesdami
žmonių spūstį. Kiti, negalėda

mi patekti vidun, lipo ant sto
go, ardėsi skyles
— Kas gi čia? — klausiau
tėvelio - Mūsų kluone vai
dinimai! Šta kodėl manęs ne
leido į laukus Jie slėpė. Te
gu nustembu.
TėvėMs buvo susirūpinęs.
Leidimas jo vardu. Įkiš kas lie
žuvį, kad pas mus «revoliuci
ja», ir atsidursime teisme
Žmonės tačiau ragino pradėti
ir nesibijoti žandarų, tie lai
kai praėję.
Sėdėjome pirmose vietose
Mama atydžiai stebėjo, ar ba

jorija kuo nepasipiktins. Už
danga pras traukė, į sceną
išėjo «vaidilos» Buvo vaidina
ma « Amerika pirtyje». Artistų
tarpe buvo ir Povilas ir bajo
raitė Prielgauskaitė Ir kaip
motina žiūrėjo į juos!
Vaidino jie puikiai, net nei
tikėtinai Prielgauskaitė dar
silpnai mokėjo lietovšškai.
Kai kurių žodžių reikšmių dar
nesuprato Tada ji sakė: man
šoną nudegė, vietoj nudiegė.
Pirmam veiksmui įpusėjus
iš suflerio būdelės pasirodė
alaus butelis Tai buvo Juoko.
Sufleriavo daktaras, o jis mė
gsta truktelti Nenorėdamas
nuobodžiauti, jis pasikišo po
scena visą dėžę alaus.
Kai užsitraukė uždanga, ma
ne kunigėlis nusivedė į už
scenį.
' en radome antrą komedi ją,
Visi puolė daktarą, traukė jo
alų laukan, o jis. vargšas, su
ašaromis meldė palikti nors
vieną butelį. «P liaukite, dar
mane paminėsite» — rūstavo
jis ir lindo į būdelę.
Kunigėlis - tai aukso žmo
gus Kaip jis pu’kiiH suprato
visus Kiekvienam rado gerą
žodį, pagyrė ir Prielgauskaitę
už jos kalbą, ir visų nuotaiką
dar labiau pakėlė. Visa siela
jis troško, kad mūsų žmonės
veiktų, judėtų, kad kuo dau
giau ateitų prie «lietuvybės».
Per antią veiksmą greitai
pasirodė ir daktaro «kerštas»
už alų. iš suflerio būdelės pak
vipo cigaras ir suvingiavo dū
mai: daktaras užsirūkė. Artis
tų akys susmigo į suflerį Vi
si valandėlei lyg užsikirto,
nežinodami nei ką sakyti, nei
ką daryti. Išeitį visada suran
da «žydelis». Jis tik suplojo
delnais, prišoko prie būdelės,
ištraukė cigarą iš suflerio
dantų ir pats įsikando. Tai
buvo klegesio!
Keitėsi veiksmai, o mes plo
jom. šaukėm net gerklės už
kimo Jei Žitomyriu je kas bū
tų sakęs: eisime į kluoną žiū
rėti vaidinimų, būčiau nasipik
tinusi- Čia. rodos, taip ir rei
kia. ir buvo gera man su jais.
Po vaidinimų muzikai gro
jant. su kunigėliu bėgom už
scenos. Džiaugėmės ir dėkojom visiems artistams, padėjom susitvarkyti Didieji dar
bai buvo atidėti rytdienai. Po
vilas, nusiėmęs grimą mane
palydėjo
Kieme dar klegėjo žmonės.
Namuose degė žiburiai, sve
čiai gėrė arbatą.
— Padarėm visa, kad galé
tume žmones išjudinti. — kai
bėjo Povilas verdamas sodo
vartelius.' Minėjo jis savo triū
są Vienybės kuopoje, šios
šventės rengimą
Mes nusileidom takeliu iki
Varduvos Viršium medžių iš
kilęs mėnulis tiesė auksinį ta
ką Pasilenkėm ir vandenyje
pamatėme save.
— Tai mes, Poviliuk, — su
kuždėjau.
— Ne. tai tu ir aš, — atsa
kė jis tyliai.

(B- D.)
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LIETUVIŠKŲ PAMALDŲ KA
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.S 200,00.
Pinigus siųsti: «Gintaras» Caixa Postai 7988, S. Paulo.

LENDORIUS

Tjdbelis

Vincas Povilas

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

LIETUVIS ADVOKATAS
Kai Jums reiks kokio nors patarnavimo,
kreipkitės į savo tautietį
RAŠTINĖ
REZIDENCIJA:
Rua Boa Vistu, 133
PAUrO
^auna>
5a andar - sala 11
Moinho Velho,
Fone 63-6273

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

GEROS ŽINIOS
JAU GALITE PADĖTI SAVO ARTIMIESIEMS
LIETUVOJE IR SIBIRE
★ Skubiai išsiunčiame aprangą, maistą, medžiagas, me
gztinius, vilną, odą batams ir vaistus.
♦ Turime visų medžiagų pavyzdžius!
* Laike 6 8 savaičių siuntiniai pasiekia Lietuvą. Oro
paštu 2-3 savaitės.
* Siuntėjas gaus gavėjo parašu patvirtintą pakvitavimą.
♦ Visi persiuntimo mokesčiai ir muitas apmokami čia.
Gavėjas nieko neturi mokėti.
★ Siuntiniai pilnai apdrausti - žuvus grąžiname pinigus
arba pasiunčiame naują.
Kreipkitės oas:
Jonas Valavičius, R. Pe. Bened. de Pamargo, 698. Penba
Al, Boguslauskas, R. Uranium, 240 - Brooklyn Paulista
Rašykite: Caixa postal 403 — São Paulo.
SIUNTINIAI Į LIETUVĄ

Dovanos Giminėms

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ___ _ _ _ _ _ J

PRANAS & CIA. LTDA,
Madeiras em garai

SĖDĖ: Rua México, 98 - 9.o - sala 904 — Pone: 52-0229
Endereço Telegráfico: «CABIUNA»
Rio de Janeiro
Serraria « I T A > — Serra dos Aimorés — Município de
Nanque - Estado de Minas Gerais

«TĖVYNES GARSAI»
L'ETUVIŠKOS MUZIKOS VALANDA.

RADiO’COMETA — Z.Y.R. 217, Vidutinėmis bangomis
1.1 à0 kels. Mikrobangomis (frequência modulada) 1071 mg.

ATSTOVAI

SEKMADIENIAIS

Įvairiausios angliškos me
džiagos. (Yra virš 1000 pavyz
džių!) Batai, megstiniai, ska
ros ir kt. Vaistai. Maistas.
Visi siuntiniai apdrausti. Mui
tai apmokėti.
Kreiptis:
Magdalena Vinkšnaitienė,
Rua Barão do Pirai, 65.
Vila Zelina - São Paulo.

GARSIOJO

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

LINDO T A

IRMaWJ CAIDKIIEICI ™

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!

Lindoya vanduo yrr j^nai 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

Vadovauja «TĖVYNĖS GARSAI» Kolektyvas.
Adresas: Caixa Postai 403, S. J aulo. BRAZIL.

Caixa Postal 3967
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Pęa. S. José Campos, 8 S/ 2 - V. Zelina - S. Paulo
=

g

Telefone 63-6005
=
________________________ —---------------------------------------------------- F

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

Aberturas de firmas
Encerramentos de firmas
Transferencias de firmas
Cnntrat. na Junta Comercial
Dis^at. na .Junta Comercial
Escritas Fiscais
Escritas Comerciais

į
|

HORÁRIO das 8 às 19 horas.
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EJCRlTORIC) CCNTABIĮL

-Nas cimento
Irmãos Nascimento
REG. C R C. SP. Nro 1.484

Atlieka firmų atidarymus, perleidimus, komercines
ir industrialines apyskaitas, sutvarko dokumen
tus, sudaro sutartis surašo prašymus ir ki
tos rūšies darbus atlieka.
Juridinis Departamentas — Nejudomo turto pardavimas
Av Zelina. 831 — Vila Zelina — Tel 63-2767 - S. Paulo
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•

/

Skaitykite «Músu Lietuva»
HUHnin RMmnifflHii

PREKYBOS NAMAI SPRINDIS & ČIA. Į
Pęa. S. José ta Campos, 1 ■ V. Zolina - Telefonas 63-5815 !
QelezieS išdirbiniai ir dažai viskas elektros
|
■ irengimtei narna reikmenS ir žaislai,
|
įvairiausios dovanos visoms progoms,
|
Specialus skgrius padi/oS ir Z)elevizi/oS: |
Pardavimas ir SazinigaS taisgmaS,
|
............................................................................................................................................................................................................................................................................

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

JAKUTIS & LAPIENIS LTDA.

LIETUVOS NACIONALINĖ
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTI

6

siu tarpe ti|
ir rėmėjų:
čius. Vencevioiin<^uoinuna5^^"
Jakaitis, Žutautas ir kiti. I ai
mingų metų Stasiams linkime— Sekančiame «M. L.» bus
Dr EI. Draugelio straipsnis
aktualiais kolonijos reikalais.

Senelis Dr H. Moyses yra
Brazilijos Žurnalistų S - gos
pirmininku jau 28 metai. Tai
yra
didelė asmenybė, turinti
Pereitą šeštadienį, balan
daug
įtakos ir pagarbos vietos
džio 30 d. Dr. J. Basanavi
valdžios
sieksniuose. Jo nuo
čiaus lietuvių mokyklos Glo
girdus
St.
Vancevičiaus priė
bėjų būrelis surengė gražų
mimas
ir
parodytas
didelis pa
Vakarą-Koncertą Vila Anasta
lankumas
lietuviškiems
reika
zijoje. Programą gražiai išpil
lams
yra
labai
vertingas.
dė žinomas mūsų kolonijos
daininkas K. Ambrozevičius
— Š. m. gegužės 15 dieną,
ir jaunieji mūsų meno mėgė
jai: Aldone Zapereckaitė, J. sekmadienį, 3 valandą po pie
Žarkauskaitė, Sviakunaitė ir tų įvyks Brazilijos Lietuvių
R. Vancevičius. Mok. St. Ku Bendruomep. narių rajoniniai
biliūnas paskaitė vieną feli- susirinkimai kuriuose bus ap
tarti tolimesnės veiklos rei
jatoną.
kalai
ir kartu paminėta ’0 me
Nežiūrint lietaus ir blogo tų sukaktis
nuo Lietuvos Stei
oro publikos, ypač gražaus giamojo Seimo
jaunimo, prisirinko gana daug. Susirinkimai įvyksįsisteigiiro.
šiuose v e
Vakaras praėjo linksmoje ir tose dalyvaujant Bendruome
jaukioje nuotaikoje
nės Tarybos nariams su pas
Narys
kaitomis: Vila Zelinoje, sese
lių pranciškiečių gimnazijos
— Balandžio mėnesio pabai salėje. Agua Raza rajone pas
goję lankėsi Rio de Janeiro p A Serbentą Paskaita skai
mieste B. L. Bendruomenės tys Tapybos narys p. A Žibąs.
pirmininkas Mons P. Raga- Moinho Velhc (Senojo Malūno)
žinskas ir sekrâtorius St Van pas p. Tūbelį. kur paskaitą
cevičius. Mons. P. Ragažinskas atlikęs reikalus, tos pa skaitys "rarybos prezidiumo
cios dienos vakare grįžo į S. sekretorė p. H. Mošinskiene,
Paulo St Vancevičius, užtrū dalyvaujant Tarybos nariui p
kęs Rio porą dienų be savo J Karpavi&ui Parque das Na
reikalų, aplankė dar Lietuvos ções rajone pas p. Stočkus,
Ministerį p. Dr. Maierį, Kan. kur paskaitą skaitys vice pir
Z. Ignatavičių. Kapelioną Kun.
J. Janilionį ir dar keletą tau mininkas p. Z. Bačelis daly
tiečių Jis taip pat buvo spe vaujant v-bos II am sekreto
cialioj audiencijoj priimtas riui p. St Jurevičiui. BomRe
Brazilijos Žurnalistų Sąjungos tiro rajone mokyklos salėje,
ilgamečio pirmininko Dr. Her kur paskaitą skaitys Tarybos
bert Moyses, su kuriuo turėjo narys p. St. Remenčius. daly
pasikalbėjimą įvairiais klau vaujant v-bos iždininkui p.
simais virš pusės valandos.
J Baužiui Vila Anastazijos
rajone Dr. J. Basanavičiaus
vardo mokyklos salėje, kur
(pabaiga iš 1 pusi.)
paskaitą skaitys v-bos pirmas
Norintieji vykti Lietuvon ši sekretorius p. St. Vancevičius.
tas aplinkybes privalo dėme Vila Anastazijoje po susirinki
syje turėti. Laikraštis įspėja mo dar bus grojamos labai
savo skaitytojus, kad pirma gražios lietuviškos plokštelės
negu kas nors darytų žygius,
gerai viską ištirtų ir apsigal Visuose susirinkimuose gali
votų, kad vėliau nereiktų gai laisvai dalyvauti visi lietuviai
Ietis.
ir lietuviškas jaunimas.

— Braz. Lietuvių Bendruo
menės valdybos posėdis šau
kimas gegužės m. 18 d. Vii t
Zelinoje.

VAKARAS VILA
ANASTAZIJOJE

Lietuviškas Grožio Salonas

« V E N U S »
RUA GENERAL FLORES, 135 - BOM RETIRO
Trumpalaikis ir ilgalaikis, karštas ir šaltas sušu
kavimas, plaukų dažymas, kirpimas ir manikiura
Atsilankyte p. Virginija ir p. Daiva visuomet jums
mandagiai, greitai ir sąžiningai patarnaus.

— Laiškai: U. Kuliešiūtei,
V. Krumz.ienei K. Sadzevičiui, P. Šimoniui, D. Ruzgaitei, M.,Jonavičiūtei. J Masių
1-iui, St. Jurgelevičiui, Alf Gui
gai, F. Slavickaitei.

Misijonierius T. Jonas Bružikas ir Porto Alegre lie
tuviai minėjami Vasario 16-tąją dieną Visi skaito su dideliu
džiaugsmiu «Mūsų Lietuvą.

«MŪSŲ LIETUVOS» PRENU kytsi kurį nors São Paulo lie
MERATORIAI IR RĖMĖJAI tuviais apgyventą priemiestį
ir oanialdų metu pagiedoti
Šiais metais jau buvo aplan
Garbės pren. 1 000 cr ,
kyta
Vila Anastacio Taip pat
DIDŽ GERB LIET U V O S
numatyta
kai atšils suorgani
KONSULAS S. PAUPYJE P.
zuoti
išvažiavimą
porai dienų
ALEKSANDRAS POLIŠAITIS. Praia Grande
Rėmėjo pren. f00 cr : Juo
zas Valaitis, Ant. Paškevičius.
— Gegužės m 13 d yra
Ant Kizevičius, Jo Didenybė
Lietuvos
paaukojimo NekalPrelatas Kaz Miliauskas, Hen čiasiai Marijos
Širdžiai di< na
rikas Nadolska*, Vac'ovas Tą diena išpuola
ateinantį
Čiurlevičius.
penkiadienį Lietuvos intenci
Prenumeratą 400 cr.: Stasė ja bus atlaikytos šv mišios
Aleliūnienė. Juozas Kaušinis, 7 vai ryto ir vakare po ge
Vincas Kulišauskas. ir E. gužinių pamaldų Visi lietu
Draugelis Anelė Fumput enė, viai katalikai prašomi šią die
João Vosylius
ną gausiai į pamaldas susi
2 o cr.: Magdal Čemarka rinkti.
103 cr ; Simas Kuzmickas.
— Gegužės ra. 4 d V. Želi
— Liet Kat. Bendruomenės noje mirė Emilija uzgienė
choro valdybos įvykusiame 88 m amžiaus. Nuliūdime pa
posėdyje gegužės m 2 d nu liko du sūnus ir tris dukteris,
tarta birželio m 11 suruošti žentus, marčias anūkus.
vakarą. Vila Zelinoje gimna
zijos salėje Taip pat nutarta
— Gegužės m 7 d yra Sta
vieną kart per mėnesį aplan šių dieną «Mūsų Lietuvą» Sta
TAI

BUS BENE VIENINTELĖ
JU SU

A PL ANKYTI

PROGA

GYVENIME

TĖVYNĘ LIETUVĄ

Per dar šiais metais, rugpiūčio mėnesio
gale organizuojamą
ekskursiją

Ekskursija organizuoja, su Sovietų Rusijos
atatinkamų įs algų specialiu leidimu tarptautinė
turizmo bendrovė
INTERNATIONAL TRAVEL PROMOTION

Rua, 24 de Maio, 35 (Palacio do Comercio), 18.°
andar. Conjunto 1806, Tel. 37 b634. 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.
NATŪRALIZACIJOS DOKUMENTUS

SKAUDA DANTĮ?
Nieko nelaukdamas kreiptis į chirurgą dantistą
Rialto de !drança Ccuna’ig.o,

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

Jums greitai, pigiai ir sąžiningai gali sudaryii ko
mercinė raštinė «LITüANlCA» Rua Florencio de Abreu,
157, 2o andar, Conjunto 204, Tel 33 6276, Adresas laiš
kams: «LITUANICA» Caixa postal 7988. São Paulo.
Darome natūralizacijos (Brazilijos pilietybės) do
kumentus lietuviams ir svetimtaučiams gyvenantiems
visoje Brazilijos teritorijoje Duodame nemokamai Vuo
reikalu visas reikalingas infornlac’jas žodžiu ir raštu

KIRPIMO IR SIUVIMO MOKYKLA

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

ANTANO OAVILONIO

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

I J A”
Mokina kirpimo siuvimo, madų mode
lių braižybos ir pritaikomojo meno.
Paruošia siuvimo ir kirpimo mokytojas
valdiškiems egzaminams (habilitação)
Mokykla turi visas valdiškas teises yra regis
truota «Departamento do Ensino Profissional»
Pamokos vyksta vakarais
- Užsirašyti pas mokyklos direktorę Sofiją Misiukaitę —— Rua d a Graça, 381 — casa 6 — Bom Retiro ——

— «Mūsų Lietuvos* rėmėjas
ir prenumeratorius, gimnazi
jos mokytojas Henrikas Nadolskis. praėjusią savaitę,toms
pačioms pareigoms, persikė
lė iš N. Granada į Itapolį
Malonėkite išsikirpti
ir pasaugoti.
37 JO TARTAUTINIO EUCHA
RIŠTINIO KONGRESO
REIKALU.
Kas žinotina viso pasaulio
lietuviams.
1. Kongresas bus pradėtas
liepos 31 d ir baigtas rugpiū
čio 7 d. Lietuvių grupės Ko
mitetas nutarė kreiptis į viso
pasaulio lietuvius prašyda
mas Kongreso dienomis prie
savo dienos maldų ir darbų
intencijų pridėti sekančias in
tencijas:
ru gpiūčio 1 d i už visų laikų
lietuvius savo tikėjimo aukas:.
.,
2 d : už visų laikų
lietuvius tėvynės gynėjus,
3 d : už visus bolše
vikijoje kenčiančius lietuvius:
4 d.: už viso pa
saulio lietuviu jaunimą;
„
5 d.: už visą lietu
vių tautą;
.,
6 d : už Bažnyčią
ir bendrai tikėjimo laisvę Lie
tuvoje.
2. Norime, kad Kongrese
lietuvių grupėje galėtu daly
vauti Europoje esąs lietuvių
jąun mas, ypatinga’ Vasario
16-os ir Tėvų balaziečių gim
nazijų moksleiviai. Padėkite
mums tai įgyvendinti jūsų ma
ža piniginę auka, kurią siųs
kite Prel P. Jurui - 94 Brad
ford >t. Lowrence. Mass , arba
man - vysk. V. Brizgiui, 6727,
S. California Ave., Chicago
29, Ill.
KAS ŽINOTINA VYKSTAN
TIEMS Į KONGRESĄ

Lietuviams yra rezervuotos
vietos gy ve-nti labai patogioje
Muencheno miesto vietoj ar
ti centrinės gelžkelio stoties
ir katedros.
Lietuviams yra rezervuotų
ribotas skaičius vietų Kris
taus Kančios vaidinime.
Vykdami grupėmis ar pavie
niai lietuviai tomis vietomis
gyventi ir dalyvauti Kristaus
Kančios vaidinime pasinaudo
ti galės tik laiku pranešę sa
vo pavardes Komiteto Sekre
toriui kun. J. Avižai; Urterer
Arger 17/i. Muenchen 2, W.
Germany. Ten lietuviai taip
pat galės gauti Kongreso pro
gramas, dalyvio ženklą ir vi
sas informacijas.
___
spėjame visus, kad vieno
kiu ar kitokiu būdu iš anksto
ne-užsiregistravusieji gali ture
ti labai didelių sunkumų gau- <
ti gyvenimui vietą ir dalyvau
ti daugelyje Kongreso progra
mos dalių.
Vysk. V. Brizgys.

