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Daug triukšmo del Amerikos žvalgybos lėktuvo

Gegužės mėn. 5 d. Sovie
tų Rusijos diktatorius Kruš- 
čiovas iškilmingai ir triušmin 
gai pranešė, kad sovietinė ra 
keta Svedlosk apylinkėje nu 
Kirto Amerikos žvalgybos spi 
onažo lėktuvą «U 2». Lakūnas 
iššokęs su parašiutu, suimtas 
gyvas. Pas jį rasta daug įvai
rių nuotraukų. Šią progą Kruš 
čiovas norėjo panaudoti pa
saulį pagąsdinti «slaptais gin 
klais», kuriais galima tuč tuo 
jau sunaikinti bet kokį Rusi
jos teritorijoje pasirodžiusį 
lėktuvą

Tikrumoje istorija nevisai 
taip buvo, kaip Kruščiovas nu 
pasakojo. Jau viena yra išaiš 
kinta, kad lėktuvas nebuvo 
jokių reketų pašautas, bet pats 
nusileido del katkurių techni 
nių trūkumų. Tai rodo ir tas 
faktas, kad lėktuvas yra at
vežtas Maskvon ir kaip žinių 
agentūros praneša, jo pasižiū 
rėtį pats Kruščiovas buvo nu 
vykęs. Jei lėktuvą būtų ra
keta pasiekus . tai jis ore 
būt į šupulins subyrėjęs užsi 
degęs, ir lakūnui nebūt Luv-ę 
jokios galimybės pasinaudoti 
parašiutu, nebūt buvę laiko.

Paprastai šitokiais atvejais, 
kai yra sugaunamas sveti
mos valstybės agentas arba 
tylima arba skelbiama, tik be

Steigiamajam Seimui 40 metu
Gegužės m. 15 d. sueina 40 

m. nuo Steigiamo Seimo iš
rinkimo. St. Seimas buvo ren 
karnas tiesioginiu, slaptu, lais 
vu balsavimu Jis buvo tikras 
nesuklastotas tautos valios 
reiškėjas Jo darbas buvo 
suokus, nes vakaruose ir ry
tuose vyko dfldelės permainos. 
Revoliuciji Rusijoje ir Vokie 
tijoje nuvertė monarchijas. 
Bekylančiai laisvam gyveni
mui tautai gręsė visa eilė 
pavojų Bermontininkai siautė 
krašto viduje, ginklai žvangė 
jo iš rytų ir pietų. Kraštas 
ketverius metus trukusio ka 
ro buvo nualintas Todėl Stei
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BUVO VILNIUJE IR KAUNE.

Žiniomis iš Amerikos, du 
lietuviai, vienas dypukas, ki
tas senas amerikonas, abudu 
jau Amerikos piliečiai, archi 
tektas A. Varnas ir biznierius 
J. Stukas. dar visai nesenai 
buvo nuvykę Lietuvon, teisia 
ginu į Vilnių ir Kauną. Į ki- 
t is Lietuvos miestus ar kai
ru is negavo leidimo apsilan
kyti. O jų giminės negavo lei 
dimo atvykti Vilniun ar Kau
nan. Turėjo pasitenkinti tele- 
f miniu su kaikuriais asmeni
mis pasikalbėjimu. Visą laiką 
juos visur ir visada lydėjo 
«turizmo» kraštų atstovas. 

jokio triukšmo. Špionažas bu 
vo ir bus Kiekviena valsty
bė kitose turi savo agentus, 
kurie renka jai reikalingas 
žinias Ir nieks tiek šnipų, 
slaptų žvalgų neturi kaip Ru 
sija. Jei kas besiskųstų del 
špionažo, tik jau ne Kruščio 
vas.

Kruščiovas grasino j tai la 
bai smarkiai Jis sakė, kad jei 
dar kartą, pasikartotų šitoks 
įvykis, tai'visas tas bazes ku 
riomis žvalgybinis lėktuvas 
buvo pasinaudojęs, nušluotų 
nuo žemės paviršiaus Tiesa 
sakant ši visa propaganda bu 
vo daugiau taikoma pačios 
Rusijos gyventojams, norint 
jų dėmesį nukreipti nuo par
tijoje ir vyriausybėje daromų 
reformų, negu užsieniui Už
sienis į šį Kruščiovo sukeltą 
triukšmą reagavo labai šal
tai Amerika savo sąjunginin 
kams, ypač kur turi bazes pa 
tikrino, kad ji juos gins nuo 
bet kokio užpuolimo

Kad minėtas lėktuvas Rusi 
jon skrido žvalgybos tikslais, 

*pats Amerikos prezidentus pa 
tvirtino. Kas vyksta Rusijoje 
yra svarbu žinoti, kad nepa
sikartotų Pearl Harbour isto
rija — slaptas, staigus užpuo 
limas.

giamojo Seimo darbas buvo 
nepaprastai sunkus ir atsako 
mingas Tačiau jo atlikti dar 
bai yra dideli r ikšming Jis 
nutiesė pagrindą Lietuvos 
ateičiai. Paruošė ir priėmė 
Lietuvos pagrindinį įstatymą, 
— Lietuvos Konstituciją, že
mės reformos įstatymą, nūs 
tatė Lietuvos rubežius su kai 
myninėmis valstybėmis Pa
garba ir padėka teems vy 
ranas, kurie tiesė Lietuvos 
ateities kelius.

Brazilijoje turime du buvu
sius Steigiamojo Seimo atsto
vus: Dr. Rl Draugelį ir foto
grafą K. Vosylių.

KAIP SU DIDŽIŲJŲ 
KONFERENCIJA!

Nežiūrint kilusio incidento 
del Amerikos žvalgybos lėk
tuvo didžiųjų konferencija į- 
vyks numatytu laiku, gegu 
žės mėn 16 d Paryžiuje. 
Kruščiovas atvyksiąs jau net 
14 d gegužės i ačiau ko nors 
gero nieko iš konferencijos 
nelaukia, t

KAIP SU EISENHOWERIO
KELIONE RUSIJON?

Birželio mėn buvo numa
tyta Eisenhowerio kelionė Ru 
sijon. Tačiau prie dabartinės 
nuotaikos, vargu Amerikos 
prezidentas į ten vyks. Pats

Visiems pareiškusiems mums užuojautą raštu ar 
žodžiu neužmirštamo ir. brangaus tėvelio’
uošvio ir senelio

A. f A. DR. ANTANO DIDŽIULIO

mirties, dalyvavusiems ir giedojusiems 30-tos dienos 
mišiose nuoširdžiai dėkojame.

HALINA MOŠINSKIENĖ IR ŠEIMA

“Ar Sovietu Sąjungą sutinka pasitraukti 
iš Rytu Europos?

Jau ne pirmas kartas, kad 
žymių tarptautinio masto po
litikų kalbose būna paliesti ir 
Rytų Europos klausimai. Bet 
didžiosios žinių agentūros, pa 
šaulio spauda ir radijas nevi 
sada šitas mums svarbias kai 
bų ir pareiškimų smulkmenas 
pakartoja

Taip dalinai atsitiko ir su 
JAV užsienio reikalų ministe 
rio pavaduotojo Douglas Dil
lon kalba, kurią jis bai 2() d, 
pasakė Amerikos profesinių 
ąjungų cent o AFl C O kon 

ferencijoje New Yorke.

Kruščiovas yra pasakęs, kad 
tai priklausysią nuo susitiki
mo Paryžiuje. O pats prezi
dentas pareiškė kad iš es 
mės kelionė nėra atkaukta, 
bet nežinia kas gal? atsitikti 
artimoje ateityje. Žodžiu, rei 
kalas nėra tikras

ŠALTAS KARAS EINA ..

Bet kekios dirbtinos pactan 
gos. neišsprendus pagrindinių 
pasaulinės politikos proble
mų, likviduoti šalto karo ne
pavyksta. Šaltas karas yra 
nuosėkli išvada dabartinės po 
litinės padėties Yra pavo
jaus, kad šaltas karas gali 
pavirsti karštuoju...

Turėdami Dillono kalbos o- 
ficialų tekstą, pateikiame čia 
tąją kalbos dalį, kuri liečia 
Rytų Europos tautų laisvę.

«Chruščiovas ir kiti sovie
tiniai asmens dažnai pabrė
žia tautų apsisprendin o tei 
sę, tačiau tai pasirodė tuš
čiais žodžiais, kai Sovietai at 
sisako tą principą taikyti ir 
Centro Europai...Chruščiovas 
taip pat pareiškia, kad mums 
reikalinga kuo didžiausia spar 
ta likviduoti Antrojo karo lie 
kanas’. Prie tokių ‘liekanų’ 
jis priskaito ir Vakarų Berly 
ne esančias amerikiečių, an
glų ir prancūzų įgulas. Bet po 
nei Chruščiovui turėtų būti 
aišku, kad tokių‘liekanų’yra 
didelis skaičius: Mes klausia 
me — Ar Sovietų Sąjunga su 
tinka savo karinius dalinius 
atitraukti iš Rytų Vokietijos 
ir Rytų Europos kraštų, ku
riuos Sovietai okupavo

Ar Sovietų Sąjunga sutinka 
apsisprendimo teisę suteikti 
ir Rytų Vokietijos žmonėms 
ir ar sutinka Sovietų valdo
mų Rytų Europos valstybių 
tautoms leisti pačioms spręs 
ti savo likimą?»

Tokie pareiškimai įgauna 
didesnį svorį tuo. kad juos iš 
taria of cialūs, atsakingi as
mens. Juo dažniau tokie klau 
simai Maskvai bus keliami, 
juo didesni susidarys galimu

— Viršūnių konferenciją 
stebės ir pabaltiečių atstovai 
Dalis jų jau gyvena Paryžiu
je. o kiti atvyks iš kitų Euro 
pos kraštų Viršūnių konfenen 
cijos reikalas buvo aptartas 
ir Baltų Tarybos paskutinia
me posėdyje. Buvo tuo klau
simu ir pasitarimai su atvy
kusiais iš New Yorko centro 
ACENo vadovybės nariais (dr. 
Masenu ir kitais). ACEN ge
gužės 5 d. Bonnoje surengė 
platesnį priėmimą, kuriame 
dalyvavo netik pavergtųjų 
tautų, bet ir Vokietijos kai 
kurie žymesni politikai

— JAV užsienio reik, minis 
teris Herter priėmė Pabaltijo 
valstybių atstovus Vašingto
ne, su kuriais kalbėjosi būsi
mos viršūnių konferencijos ir 
tais klausimais, kurie^ liečia 
Pabaltijo kraštus.

— Vilniuje daug rusų. Jo
kūbas J. Stukas, vienos Ame
rikos radijo programos direk 
torius lankėsi Lietuvoje Jis 
sako, kad Vilniuje šiuo metu 
gali būti 40% rusų. Vilniaus 
viešbutyje, kuriame jam teko 
nakvoti, buvo sunku susikal
bėti lietuviškai Tuo tarpu 
Kaunas esąs daug lietuviškes 
nik, U? atrodo apšepęs: 
Metropolio viešbutis nedažy
tas nuo nepriklausomybės lai 
kų Lankymosi metu jis nuo
lat buvo sekiojamas «Inturis- 
to» palydovų.

NESĖKMINGA SOVIETŲ AN 
TIRELIGINĖ PROPAGANDA

Sovietų Rusijoj valstybiniu 
mastu yra propaguojama an
tireliginė propaganda tiek mo 
kyklose, tiek kitose viešose, 
valstybės remiamose, institu
cijose. Sovietų antireliginė 

propaganda n etų 
ri pakankamo efektyvumo: 
«Pravda Ukrainy» skundžiasi, 
kad dar labai daug ko trūksta 
ateistiniame darbe. Taipgi Y1 
verane leidžiamas «Komunist» 
skundžiasi, kad antireliginės 
propagandos vaisiai nėra pa 
kankami, ir kad is viso anti
religinė - propaganda nėra 
efektyvi.

mai Pabaltijo ir kitų paverg
tųjų tautų klausimą perkelti 
į tarptautinę plotmę.

Dar pažymėtini Dillono žo 
džiai: «Mes privalome ir atei 
tyje skleisti laisvės šūkį ir 
laisvės palaimą perteikti nūs 
kriaustoms tautoms. Jei tos 
tautos nebeturės ateities vil
ties, jos iš desperacijos gėlė 
tų būti suvedžiotos komunis
tų. Reikia siekti, kad visos 
tautos laisvės išsiilgtų». Vi
siems esą žinoma, ko siekia 
komunistai savo «koegzisten 
cijos» obalsiais. Jie atvirai 
skelbią, kad siekia visų kitų 
visuomenininių sistemų panai 
kinimo komunizmo įkurdini
mo naudai Jų agentai knisa 
si visuose kraštuose politi
niais ir ūkiniais kraštų pagrin 
dais, o tinkamai padėčiai su
sidėjus jie nevengtų ir naujų 
karinių agresijų, pareiškė 
Dillonás.
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Prancūzijos prezidento sekretoriatas apgailės 
tavo egziliniu veikėju trėmimus i Korsika 

įdomus Prancūzijos prezidento atsakymas ACENui

(E) Kaip buvo galima lauk 
ti, Prancūzijos prezidentas, 
patyręs apie pačių prancūzų 
ir plačiojo pasanilio reakciją 
ryšium su egziliniu veikėjų 
trėmimais į Korsiką Chruščio 
vo lankymosi metu, dabarjau 
stengiasi įtikinti egzilus, kad 
Prancūzijos laikysena Euro 
pos pavergtųjų tautų laisvės 
kovotojų atžvilgiu nėra pasi 
keitusi ir yra jiems palanki, 

Prancūzijos prezidento se
kretoriatas atsakė į ACEN 
pirmininko protesto telegra
mą prezidentui de Gaulle del 
egzilų laisvės suvaržymo ry
šium su Chruščiovo vizitu. 
Atsakymas apgaili tą Prancū 
zijos vyriausybės žingsnį ir 
užtikrina, kad šiuo atveju 
prieš 700 egzilų pavartoti su
varžymui jokiu būdu nereiš
kia Prancūzijos bendros poli 
tikos egzilų atžvilgiu pasi-

ACEN ATSIŠAUKIMAS Į 
EUROPOS TARYBOS 
PATARIAMĄJĮ SEIMĄ

(E) Europos Tarybos Pata
riamasis Seimas buvo susirin 
kęs savo 12 sesijos. Ta pro
ga ACEN įteikė jam savo at- 
sišaukymą, prašydamas para
mos, kad ateinančioj viršūnių 
konferencijoj būtų iškeltas 
Sovietų pavergtų Centro ir 
Rytų EJuropos valstybių klau
simas tautų apsisprendimo 
teisės pagrindu. Atsišaukimas 
iškelia, kokių liūdnų pasek
mių galėtų turėti Centro ir 
Rytų Europos tautoms ir pa
čiam laisvajam pasauliui da
bartinio status quc 
mas. Atsišaukimas dėkoja Eu 
ropos Tarybai už ligšiolinį pa 
lankumą Sovietų pavergtųjų 
tautų reikalams ir, pri 
minęs tos tarybos 1959 9 14 
priimtą rekomendaciją, kad 
visose Vakarų derybose su So 
vietų Sąjunga turi būti paiso 
mi Centro ir Rytų Europos 
tautų interesai ir kad europi 
nių problemų sprendimas įma 
nomas tik įgalinus šias tau
tas savo likimą spręsti lais
vais rinkimais, — prašo Pata 
riamąjį Seimą šį nusistatymą 
patvirtinti ir įtaigoti viršūnių 
konferencijai.

keitimo.
Ryšium su ACEN pastango 

mis gaut? audienciją pas pre 
zidentą Eisenhowerį, preziden 
to «deputy assistant» D G. Mor 
gan savo laiške ACEN prime 
na prezidento įvairiomis pro
gomis padarytus pareiškimus, 
kad JAV vyriausybė supran
tanti pasaulyje negalint būti 
tikros taikos, kol Rytų Euro
pos tautos neturi galimybės 
laisvai sudaryti savo valsty
bines institucijas ir pasirink
ti savo vyriausybes, ir kad 
ji darysianti visas taikias pas 
tangas, kad tas galimybes Ry 
tų Europos tautos turėtų.

Ryšium su prezidento de 
Gaulle vizitais Londone, Otta 
voj. Washingtone ACEN pir
mininkas laišku prezidentui 
de Gaulle išdėstė ACEN pro 
blemas ir pageidavimus (apie 
kuriuos jau buvo pranešta).

KURIJOZIŠKAS FRONTŲ 
SUSIPAINIOJIMAS

Maskva čia Vakarus įma
nevravo į tokią kurijozišką 
padėtį kad Vakarai (Berlyno 
atveju) turi siekti status quo 
pripažint ir tuo silpnina ben 
drą Vakarų pasaulio reikala
vimą, kad status quo turi bū 
ti pakeistas (Vokietijos sovie 
tinės zonos, Pabaltijo ir kitų 
satelitinių kraštų atžvilgiu). 
Vieton to, kad status quo fron 
tas būtų griaunamas, Vakarai 
yra įmanevruoti į tokią pade 
tį, kad jie patys tuzireikalau 
ti (Berlyno atveju) status quo 
palikti po senovei-

Jei Vakaruose būtų buvęs 
didesnis ryžtingumas, o ne 
toks ištižimas, kaip iki šiol, 
Vakarai būtų į sovietines užuo 
minas dėl Berlyno statuso pa 
keitimo turėję atsiliepti dar 
griežtesniais reikalavimais pa 
keisti Berlyno sovietinio sek 
toriaus statusą ta prasme, kad; 
toje Berlyno dalyje būtų leis 
ti laisvi rinkimai ir demokra
tiškas režimas. Dabar Vaka
rai vos tik atsigina nuo sovie 
tinių puolimų, vieton patys 
vykdę ryžtingą puolimą Rytų 
Berlyno ir Vidurio Vokietijos 
laisvei atstatyti]

J. Augustaitytė-Vaičiūnienė

Su Tavim, Marija!
Su tavim, Marija, mūs dienos ir metai 
Vienodai dž augsmingu rytojumi žydi; 
Su tavim vidurnakčių vėliavos juodos 
Plasnojančią saulę iš tolo atlydi.

Su tavim mes žengiam laisvi ir galingi... 
Keliai mūs į dangų ir žemėje ryškūs... 
Mums atviros angos šalių nematytų .. 
Pakalnių vilionė, kaip sapnas, išblyškus ,

Erškėčių vainikai, Golgotos ir kryžiai — 
Akimirksnio gestas. Nuo lopšio lig kapo 
Siela, kaip gintaras gilybėj, skaidrėja, 
Kada mūsų žingsniai su tavo sutapo.

Nuskinti žiedai, kuriuos žemė išugdė — 
Akimirksnio šypsųis be amžino vardo... 
Kol tavo palaimintos rankos mus veda, 
Sieloj kuriam dangų, kurį žemė ardo...

Su tavim, Marija, mes viešpačiai žemės 
Šypsodami žengiam virš dulkančių turtų. 
Kad tavo džiaugsmai ir pasaulio Golgotos 
Saulėtajam dangui mūs širdis užburtų.

KODĖL NESINAUDOJAMA 
100-MILIJONŲ RYTŲ EURO
POS ŽMONIŲ MORALINE 

PAGALBA?

Kodėl Vakarai nesinaudaja 
Rytų Europos 100 milijonų 
pavergtųjų žmonių moraline 
pagalba Europos taikai atsta 
tyli, lieka neaišku Kodėl Va 
karai neįjungia į savo politi
nius žygius tų lOo milijonų 
europiečių, kurše tik per prie 
vartą yra komunistinio reži
mo valdomi, taip pat neaišku. 
Juk tad natūralūs Vakarų lais 
vojo pasaulio sąjungininkai, 
dargi tokie, kurie neprašo ir 
nelaukia jokios materialinės 
paramos, jokių ginklų ar kitu 
pabūklų pavidalu. Pavergtųjų 
tautų moralinis ginklas yra 
stipresnis, negu ištisos kon- 
vencion»ilinių ar branduoliniu 
ginklų armijos. Jei šitie 100 
milijonų kada nors pajudėtų, 
jokie popieriniai Rytų Vaka
rų koegzistenc.iniai susitari
mai neišlaikytų.

TOGO NEPRIKLAUSOMA — 
KADA ATBiS L ETUVOS 

Eli Ê?
Afrikos juodukų tautos kol 

kas laimingesnės, negu 
Pabaltijo kraštai

Naktį į balandž o 27 d dar 
vienas Afrikos negrų kraštas 
įgavo valstybinę nepriklauso 
mybę — Togo Kadaise tai bu 
vo vokiečių kolonija, vėliau 
tapo prancūzų protektoratu. 
Dabar, kaip jau eilė kitų bu 
vusių kolonijų Afrikoje, gavo 
nepriklausomybę.

Šitas Vakarų Afrikos kraš. 
tas teturi tik 1,2 mil. gyven
tojų. Krašto sostinėje (tikriau 
sakant miestelyje) Lome jau 
nuo vidurnakčio pradėtos ne 
priklausomybės paskelbimo 
iškilmės 62 valstybių delega 
cijos arba atskiri atstovai at
vyko į tas iškilmes ir sveiki 

no vyriausybės galvą Olimpą 
su retu įvykiu. Tarpe delega 
cijų buvo ir Vatikano bei So 
vietų Sąjungos atstovai.

Lietuvių tautos atstovų Lo
mėje šį kartą nebuvo. Bet lie 
tuviai taip pat nuoširdžiai 
sveikina togiečius, įgavusius 
teisę patiems tvarkytis sava 
jame krašte.

lietuvių tauta nepavydi To 
gos gyventojams laimės galé 
ti pradėti naują, nepriklauso 
mą gyvenimą, kaip nepavydė 
jo ir kitoms Afrikos tautoms, 
kurios pastarais keliais me
tais tapo nepriklausomos.

Bet kartu lietuvių tauta, — 
viso pasaulio lietuviai — ste 
bisi ir Vakarų ir Rytų didžių 
jų valstybių pasyvumu Lietu 
vos ir kitų Pabaltijo tautų 
laisvės ir nepriklausomybės 
grąžinimo klausimu. Vienas 
negrų kraštas po kito įgauna 
teisę pradėti nepriklausomą 
gyvenimą, nors tokio gyveni 
mo dar niekad nepažino, ne 
priklausoma valstybe darnie 
kad nebuvo. Lietuva yra se 
na tauta ir jau prieš daug 
šimtmečių buvo nepriklauso 
ma valstybė. 1918 1940 metais 
lietuvių tauta parodė, kad mo 
ka atkurti ir išlaikyti tvarkiu 
gą, nepriklausomą valstybę ir 
naujoviškų laikų sąlygomis. 
Nepriklausoma Lietuva - kol 
ją neokupavo Sovietų Sąjun
gos armija — buvo viena iš 
tų Europos valstybių, kurios 
ir ūk niai ir kitais atžvilgiais 
tvarkėsi sveikais pamatais. 
Lie uva visam pasauliui įro
dė kad moka pat> tvarkytis, 
kad sugeba būti savistovi 
valstybė. Taip pat visam pa
sauliui yia arba turėtų būti 
žinoma, kad lietuvių tauta bu 
vo, yra ir bus pasiryžusi at
gauti savo laisvę ir nepriklau 
somybę. Tad mes kartojame 
ir kartosime: Jei Afrikos ma
žoms tautelėms duodama ne
priklausomybė, kodėl Lietu
va vis dar yra svetimųjų vai 
džioje? Kodėl pasauiis vis dar 
nesiryžta Lietuvai suteikti tai, 
kas taip iškilmingai suteikia
ma AfriKOS ir Azijos tautoms 
ir tautelėms?

Krikščionybės likimas komunizmo režime
(tąsa)

Pažymėtina, kad komunis 
taiųš teisėtų vyskupų ir išti
kimų dvasininkų nereikalau
ja steigti tautinę ar panašią 
Bažnyčią, arba viešai nutrauk 
ti ryšius su Šv. Sostu, nes to 
kiu atvoju susilauktų neigia
mo atsakymo Jie tik reika
lauja, kad Bažnyčia, norint ar 
nenorint palikta egzistuoti, 
prisitaikytų prie naujos liau
dies «demokratijos», paimtų 
jos politinę, socialinę ir eko
nominę programą ir. surastų 
su valstybe modus vivendi. 
Praktika parodė, kad tokie 
modus vivendi, arba sutartys 
Kinijoje. Albanijoje, Bulgari
joje ir Rumunijoje buvo aiš
kiausias pasikėsinimas į Baž
nyčios vieningumą.

8. Komisariatai Kulto 
Reikalams
Komunistai pastebėję, kad 

teroro priemonėmis nepajėgs 
sunaikinti religijos, pakeitė 
taktiką ir sumanė patys paim 

ti į savo rankas bažnytinio 
gyvenimo tvarkymą. Tam rei
kalui 1943 IX 14 buvo įsteigta 
Taryba Provoslavų Bažnyčios 
reikalams prie SSSR Komisą 
rų Tarybos, o kitų kontesijų 
(taigi ir katalikų) reikalų tvar 
kymui 1944 įsteigta panaši 
Taryba Relierinių Kultų reika 
Jams. Kiekvienoje sovietinė
je respublikoje įsteigtas Ko
misariatas Kultų Reikalams. 
Bažnyčia, norėdama šiaip taip 
egzistuoti, turi pasiduoti šio 
Komisariato direktyvoms. To
kie Komisariatai turi «regu
liuoti santykius tarp Bažny
čios ir Valstybės ir prižiūrė
ti, kad įstatymai, tvarką reli
gijos dalykus, būtų p Inai už
laikomi». Komisariato uždavi
nys — transformuoti Bažny
čią į paprastą valstybinę įs
taigą, skyriu o teise pamažu 
eliminuoti «atsilikusį» dvasiš 
kijos elementą. Komisariatas 
paprastai arba pats skiria dva 
sininkus į pareigas (prista
čius vyskupui), arba pasiūlo 

savuosius kandidatus vysku 
pui skirti. Tokiu keliu kai ku 
riuose kraštuose valdžia pas 
kyrė vyskupijoms generali
nius ar kapitalus vikarus, pa 
rinktus iš patikimų «patriotų» 
kunigų. Tokie virs a valsty
bės tarnautojais, lanksčiais 
instrumentais valdžios ranko 
se. o nepataisomi kunigai «at 
silikèliai» yra išskiriami ar
ba pašalinami. Suprantama, 
kad visa tai tikinčiųjų tarpe 
sukelia nepasitikėjimo, sąži
nės sąmyšio ir pasyvumo re
liginiuose dalykuose.

Ši taktika davė tai, kad kai 
kuriuose kraštuose vyskupi
jos yra rankose iki tol neži
nomų ir nepasižymėjusių vai 
dytojų, ar mažiau rezistenci
jos parodžiusiu vyskupų Ku
rie parodė rezistencijos, ku
rie nesutiko bendradarbiauti 
su komunistiniu režimu, tokie 
šiandien nebevaldo vyskupi 
jų ir yra net ištremti iš savo 
vietų. Bet ir vyskupijas val
dantieji nebeturi daugiaus pa
sirinkimo laisvės: jei jie pvz. 
netvirtins pasiūlytų kandida
tų, valdžia vistiek juos pas

kirs ir tuo būdu susidarys dat- 
didesnis netikrumas ir maiša 
tis Jei priims valdžios siūlo 
muosius. jau parodys bendra 
darbiavimą. atsakingas vietas 
apsod ndami nevertais ir vai 
džiai aklai atsidavusiais as
menimis.

Pastatę prieš tokią sąžinės 
alternatyvą vyskupus ir val
dytojus. komunistai pasiekia 
tai, kad palaužiama hie
rarchijos vienybė su Roma 
(Kuri ima nepasitikėti su vai 
džia bendradarbiaujančiais), 
suskaldomas vyskupų vienin
gumas, tikintieji klaidinami, 
nežinodami, ko klausyti. O ko 
munistų propaganda vėl už 
groja naują plokštelę, garbin 
dama taiką mylinčius kuni 
gus, kaltindama karo kursty 
tojus, aukštindama bendradar 
biaujančius ir smerkdama sa 
vo aukštam pašaukimui ištiki 
muosius. Paskutiniu laiku Lie 
tuvoje sustiprintas kai kurių 
dvasininkų puolimas, visokių 
nusikaltimų suradimas, yra 
kaip ir išdava šios politikos 
— sunaikinti ir suniekinti ar 
net izoliuoji veiklesniuosius, 

Kurie nesiduoda padaromi va; 
džios agentais..

Paėmę į savo rankas dvasi 
ninku skyrimą ir netesioginiai 
padarę juosjekoDomiškai nuo 
valdžios priklausančius (nors 
algų jiems nemoka, bet eida 
mi pareigas gauna paramą iš 
aptarnaujamų tikinčiųjų)', pa
daro iš jų politinius agentus, 
o liaudžiai sudaromas įspūdis 
kad valstybė netgi remianti 
Bažnyčią (leidimai statyti baž 
nyčias, lėšos jų remontams 
ir pan ).

9. Bažnyčia visiškoje 
komunizmo tarnyboje 
Įkūrus Komisariatą Kulto 

Reikalams, Bažnyčia praktiš 
kai eliminuojama iš viešojo 
gyvenimo, tačiau ji turi ben
dradarbiauti, statant naują ko 
monistinę tvarką. Komunistai 
su tokia, pagal savo planą, 
suorganizuota Bažnyčia sten 
giasi palaikyti gerus santy
kius, nes mato kad dvasiški 
ja dar turi didelės įtakos ma 
sems; per dvasiškiją tos ma. 
sės greičiau suaugs su komu 
nistine santvarka ir rėžimn- 
Toks draugišk'S bendradan-
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Rachel Portela Poezija
Didelės Lietuvos draugės Rachel Portela Au 

denis pirmą eilėraščių rinkinį SIELOS AIDAI šių 
eilučių rašytojas yra parengęs spaudai, išvertęs iš 
portugalų kalbos. Pagal tą, autorės aprobuotą rank 
raštį čia ir cituojama Rachel kūryba (Red. pastaba.)

Likimas skaudžiai palietė lietuvių koloniją Rio de Ja 
neire, atimdamas iš gyvųjų tarpo Rachel Portela, kuri nors 
būdama brazile visa savo širdimi buvo pamilusi Lietuvą i'r 
jos garbei sukūrė daug patriotinių eilėraščių, savu laiku 
spausdintų «Mūsų Lietuvoj» (São Pauly) bei paskiruos progi 
niuos leidinių, k. a. «Lituania Ilustrada», «Rio Lietuvių Met- 

..štis» ir kt.
Tačiau plačioji lietuvių visuomenė veik nieko nežino 

apie jos intiminę kūrybą, kur poetinis jausmas, tėviškas pa
siilgimas, meilė, gyvenamo paslaptis, religiniai motyvai atsis 
pindi grakščiai rimuotais posmais poetės sonetuose, kurių 
Rachel iš kuklumo, be artimųjų, nebuvo rodžiusi.

Nevertink šio gyvenimo, o mielas klajūne,
Tegu kūryba ir geri darbai 
Tau kelrodžiu šioj žemėje tebūna 
Nors jau gerokai pavargai

Nesišypsok, jei išminties kam stoka, 
Jei auksą taupo kas palik ramybėj jį... 
Didysis Kankinys nuo Kryžiaus mus pamokė 
Tiktai maldoj - mūsų buitis gaji.

Keliauk tolyn ligi Anapus vartų, 
Nors kojos linksta ir širdis apkartus 
Nes dulkių sukūry tava buitis visa.

Ko ieškai neramus? Laimingas gal esi? 
Šioj ašarų pakalnėj vargą tik rasi, —- 
Tenai prie Dievo tavo laimė ir šviesa.

Šie posmai yra sakytum poetės credo, prie kurio 
prieita po didelių abejonių ir kančių.

«Kai ilgesys graudus man sielą supti ima 
Ir šypsena nuo veido tyliai žūna, 
Imu tikėt tarp nuoptaišų liūdnųjų atminimų 
Surasti vėliavą Vilties Pilies viršūnei.

Tas ilgesys - taurė karti kančių ir abejonių 
Kaip juodas paukštis - pranašas audros 
Miražais dingusiais, pagundomis ir monais 
Kankina mano sielą ligi pat aušros.

Metus prabėgusių su gailesčiu menu
Ir gedi man tuščiai juos prasvajojus. -

-- Nes taip beprasmiškai dienas gyvenu...

Ir nepaguodžia sielos nuoširdi malda, 
Nei pasvaja nei pražudyto rojaus,
Todėl net sielvarto ilgiuos aš kai kada».

Poetė, kuri visą savo gyvenimą ieškojo suprasti socia
linės nelygybės priežastį, labai gerai žinojo, kad gyvenimas 
šioj žemėj yra virtinė kančių ir nusivylimų netik vargšams, 
bet ir turtingiems. Ji vertino šį gyvenimą, nors ir nepagy
domos ligos slegiama:

«Senutis laikrodis vėl duoda laiko žinią...
Jis tikras draugas mano vienumoj:
Jo amžinas tik-tak savotiška lopšinė,

Viliojanti užmigt ir nepabust rytoj.

Žinau: spyruoklė jo sudilus. Jis vėluoja, 
Nelyginant širdis mana, kuri dar plaka vos, 
Ir ji, kaip laikrodis, akimirkas skaičiuoja, 
Ligi netekusi jiegos visai sustos.

O taip norėčiau aš pakeisti širdį savo 
Į tavo ratelius, o laikrodi bičiuli...
Tu nepavargdamas taksėjai tieka metų,

— Suimtas dar vienas Lie
tuvos gy ventojų žudymų kal
tininkas. Suimtas Loerracho 
(Pietų Vokietijoje) financam- 
to sekretorius (57 m.), kuris 
karo metu buvo Tilžės gesta 
po įstaigos «žydų reikalams 
referentu». Toji įstaiga, kaip 
žinoma, vadovavo egzekuci
jos komandai, kuri 1941 me
tais ir vėliau vykdė Lietuvos

Kai mano siela tik klaida alsavo,
Kai joj tik sielvarto atošvaistos tedūli, 
O mano atgailos Dievulis nepamatė».

pasienio gyventojų masinį 
šaudymą. Suimtasis įtariamas

Kitame eilėrašty, «Likimas», kuriame poetė kalta apie 
tris paprastus skirtingus^ o tačiau vienodus daiktus: žmogų, 
laikrodį ir šunį, baigiamasis posmas yra didžiai tragiškas:

«Kaip žvakė tamsumoj slaptingai uždegta 
Beprasmiai vašką sutirpdyt mėgina,

dalyvavęs tų žudymų organi
zavime ar vykdyme Klaipė
dos krašte 1941-1942 metais.

— Poetas Vladas Šlaitas, 
iki šiol gyvenęs Anglijoje, per 
sikelia į Reutdingeną (Pietų 
Vakarų Vokietijoje) ir dirbs 
ELTOJE.

Kad atsiskirtų liepsnele skaisčia,

Taip aš viliuos dar būt kita:
Išgerkit mano buities vyną,
Bet nors akimirką mane palikit čia».

Tačiau poetės gyvenimą būta ir prošvaisčių, kurios at
sispindi jos eilėraščiuose, parašytuose amžinąja meilės tema:

Pabučiavau tave — turėjau taip daryti: 
Priglausti savo lūpas prie tavųjų, 
IVtyluot tavas akis, skaisčias kaip laimės rytas, 
Kurio aušroj pražydo mano svajos.

Ir tu atsiliepei ir lūpos tau virpėjo
Ir mūsų sieloj gimė paslaptis..»

Arba: «Sukūrė Dievas mus taip lygius taip vienodus: 
l’ava širdis bei siela tai ■ sesutės mano.
Džiaugsme ar sielvarte - vienodi mūsų žodžiai 
Ir laimę lygiai mes vienodai išgyvenam».

— Iš Vilniaus sugrįžęs inž. 
A. Varnas, kuris ka»ip buvęs 
DP ir dabartinis JAV pilietis 
lėktuvu skrido per Maskvą į 
Lietuvą, apie savo kelionę at 
siliepė ne labai entuziastin
gai. Vilniuje išbuvęs tik dvi 
naktis ir pusantros dienos. Bū 
damas Vilniuje, su savo se
nais tėvais Palangoje galė
jęs kalbėtis tik telefonu... 
«Žmogus jautėsi, lyg būtum 
pavožtas po katilu», pareiškė 
inž. Varnas, apibūdindamas 
savo Įspūdžiius «Vienybėje», 
kai pakeliui iš Leningrado nu 
sileido trumpam Rygos aero
drome. Šioje Europos dalyje 
jam gyvenimas pasirodęs be 
horizonto, be perspektyvos.

— Pabaltijo diplomatų pasi
Tačiau šis gyvenimas, kaip tekanti upė, nepastovus. O 

ką jau bekalbėti apie meilę? Poetė gražiai tai vaizduoja ei
lėrašty «Rudens rytas >:

«Toks šaltas rūškanas, nemielas rudens rytas, 
Niūrus, tarytum veidas neblaivus, 
Dairaus aplink in niekur nematyti
Menkutės šypsenos, tik — verkiantis dangus.

Paskleidus pilką debesų drabužį 
Mieguista saulė kyla išdidžiai. 
Pabudę gatvės miesto skundais ūžia 
Ir sode medžiai verkia taip graudžiai.

Saulutei kylant sunkus rūkas sklaidos, 
(Pabaiga 4 pusi.)

tarimai ir žygiai Vašingtone. 
Bal. 18 d. Lietuvos, Latvijos 
ir Estijos diplomatiniai atsto 
vai Vašingtone buvo susirin
kę pasitarti aktualiais politi
niais klausimais ir nutarė 
kreiptis į JAV užsienio reik, 
min Herterį. Bal. 19 d. jie bu 
vo jo priimti. Pabaltijo tautų 
atstovai išdėstė ministeriui (i 
vėliau spaudai) Pabaltijo tau 
tų reikalavimą svarstyti Pabal 
tijo klausimą būsimoje viršū
nių konferencijoje. Kartu pa. 
reikšta padėka už aiškią JAV 
laikyseną, nepripažįstant so
vietinės Pabaltijo okupacijos.

STŪMI LB

biavimas liaudies respubliko
se turi parodyti pasauliui, kad 
ten nėra priešiško nusistaty 
mo prieš religiją ir Bažny
čią. Komisariatai, laikydami 
dvasiškiją savo rankose, ati 
traukia ją nuo pagrindinės re 
Ilginės misijos, pavedant jai 
visiškai pasaulietiškus užda
vinius. Supasauiinta Bažnyčia 
lengviau bus galima likviduo 
ti, kai tam ateis tinkamas 
laikas.

Tokio bendradarbiavimo ap 
raiškos: vyskupų ir kunigų 
valdžiai lojalumo priesaika, 
išreikalauti pareiškimai, jog 
priimama komunistinė santvar 
ka, dvasiškijos dalyvavimas 
taikos konferencijose, ekono 
minio pobūdžio varžybų ska
tinimas ir tt Bendradarbiavi
mas reikalauja, kad ir para
pijos kaip kitos organizaci
jos, pasiduotų valstybei, pri
sitaikytų prie socialinės tvar 
kos ir pozityviai bendradar
biautų su rėžimu. Neužtenka, 
kad pvz., kunigas pavyzdin
gai atlieka savo pilietines pa
reigas: jis turi pozityviai įro
dyti, kad pritariąs režimui. 
Čia vėl dvasiškija pastatoma 

prieš sąžinės konfliktą jei ne 
bendradarbiaus, tikintieji liks 
be kunigų; jei bendradarbiaus 
— piktins tikinčiuosius ir tie 
nusigręš nuo bažnyčios. Ir 
taip gaunasi kuriozas: komu
nistai uždarę dvasiškiją į baž 
nyčias vien religinių apeigų 
atlikti priverčia juos iš ten 
išeiti į praktišką veiklą - pa 
dėti įgyvendinti komunistinę 
santvarką.

Komisariatui Kulto Reika
lams paėmus Bažnyčią ir jos 
organizaciją į savo rankas, 
apeigų laisvė lieka po seno
vei. betgi propaganda prieš 
religiją nė kiek nesusta^ do 
ma Ir toliau kliudoma, kad ti 
kintieji nesinaudotų šia kad 
ir menka laisve. Komunizmas 
mato Bažnyči* s jėgą jos or
ganizacijoje Kai ši jau suar 
dyta — apeigų atlikimo lais
vė telieka. Marksistinis au
klėjimas padarys tai. kad ne
trukus nebus kas ta laisve 
naudojasi. Tam reikia tik lai
ko Homo reügiosus (prieta
ringas), virs homo oecomicus. 
Reikia tik mases ypačiai jau 
nimą, perauklėti, indoktrinuo 
ti Pagal komunizmo dialekti

ką naujoji komuiatstinė san
tvarka bus pilnai sukurta tik 
tada, kai siela bus ištuštinta 
iš senų prietarų, valia pakeis 
ta ir senosios sąvokos bus pa 
keistos naujomis — komunis
tinėmis Tam turi tarnauti 
spauda, mokykla, menas — vi 
sos moderniosios propagan
dos priemonės. Šiame proce
se jau nereikalingi masiniai 
areštai, trėmimai, žudymai 
Praktika parodė, kad tokios 
priemenės dvasios nepalau
žia, o ją dar tik stiprina Tik 
perauklėjimu išnyks tikėji
mas ir bus įgyvencintas ko 
munistinis credo in me ipsum. 
Bažnyčios liks tuščios ir jos 
sugrius savaime

Taktikos ir metodų pakeiti 
mas rodo jog komunizmas įsi 
tikino, kad brutalia jėga nie
kad nepasiseks sunaikinti re
ligijos Persekiojimai nepa
laužia tikėjimo į Dievą o tik 
sunaikina išorines religijos 
apraiškas. Komunistai nenori 
katakombų Bažnyčios, nė kan 
kinių, mes ka akombų Bažny 
čia išsprūstų iš jų kontrolės. 
Jie nori turėti tylinčią neby
lę Bažnyčią, arba, tiksliau ta 

riant. Bažnyčią tarnaujančią 
komunizmo tikslams.

Taip prieita prie pavojin
giausio ir tragiškiausio reiigi 
jos etapo — įkinkymo Bažny 
čšos į bedieviškosios ideolo
gijos vežimą, į ateistinę teo- 
kratiją, į marksistinį jozufi 
nizmą. Per paskutinius 10 me 
tų visuose kraštuose Bažny
čia išjungta iš bet kokios vei 
klos, kuri nesiriboja vien a- 
peigų atlikimu. Jei Bažnyčios 
jėga yra jos išorinėje organi 
zacijoje, tai komunistinis re
žimas čia laimėjo: šiandien 
už geležinės uždangos nėra 
nepriklausomos bažnytinės or 
ganizacijos: viskas diriguoja
ma ir kontroliuojama valsty
bės. Jei atskiras žmogus dar 
gali išpažinti savo tikėjimą 
lankydamas bažnyčią, tai jam 
nėra jokios galimybės pagal 
tą tikėjimą gyventi.

Ši paskutinė religijos perse 
klojimo fazė plačiai imta tai 
kyti po Stalino mirties, dau
gelį suklaidino ir sudarė įspū 
džio, kad komunizmas jau kei 
čia savo antireliginę politiką, 
kad jau jieško fcoegzistenci 
jos su Bažnyčia Tarp tokių 

varžtų atleidimo minima dvie 
jų Lietuvos vyskupų konse
kravimas (trečias konsekruo
tas be Komisariato Kulto R ei 
kalaans «palaiminimo» sėdi iš 
tremtas Nemunėlio Radviliš
kyje), kardinolų Stepina ir 
Mindszenty (prieš Vengrijos 
sukilimą) kalinimo sušvelnini 
mas, kunigų iš Sibiro paleidi 
mas, kard Wyszynskio į pa
reigas grąžinimas, kunigams 
ir vienuolėms koncentracijos 
stovyklų Čekoslovakijoje pa
naikinimas ir tt. Tokie faktai 
nėra sporadiški ir atsitiktini: 
jie rodo tam tikrą planą. Tai 
nėra sugyvenimo reiškinys 
Jais komunizmas neatsisakė 
savo pagrindinio tikslo — re 
Ii gijos visiško sunaikinimo. 
Kova ir toliau bus labiau in
tensyvi vad. «mokslišku» me
todu, g masėms norima paro
dyti, kad koegzistencija yra 
galima, kad tuo būdu palauž
tų masių rezistenciją ir būtų 
lengvesnis perauklėjimo dar
bas .

(B. D.)
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«JAUNYSTĖS AIDAS»

4 pad. MŪSŲ LIETUVA

J V-tė

Motinos Pagerbimas V. Zelinoje
Gegužės mėnuo, kaipo gra 

žiausias mėnuo, yra skiria 
mas Dangiškosios Motuos gar 
bei. Pagal nusistovėjusią tra
diciją, Lietuvoje pirmas šio 
mėnesio sekmadienis skiria
mas žemiškajai motinai pa
gerbti. Tos pat tradicijos lai 
kosi ir lietuviai Brazilijoje.

Motinos Diena V. Zelinoje 
visuomet atšvenčiama pamal 
domis bažnyčioje, su bendra 
tėvų ir Vaikų Komuniją, ir 
menine programa salėje. Ta
čiau šiais metais ši graži tra 
dicija — šeimos susijungimo 
prie Dievo Stalo — buvo lyg 
pamiršta, nes vienas kitas vai 
kas priėjo prie Švenčiausio
jo, tik jų motinos priėmė šv. 
Komuniją už savo motinas. 
Užtat Seselių Pranciškiečių 
gimnazijos salėje buvo k tas 
vaizdas. Avansc.enon išėjo lie 
tuviškais drabužiais pasipuo
šę ateitininkai Liucija Jode- 
lytė ir Vincas Bilevičius ir 
pranešė publikai, kad šios 

(Pabaiga iš 3 pusi)

Dabar ji — nuostabi, it išsvajota deivė,
. Kuri tik pasakoj visiems mums gyva būva...

Tačiau aukštybėj vė1 ją debesys užgožia
Ir aš galvojau apie meilės grožį,
Kuris, kaip saulė rytą gimus, vakare pražūva.»

Elegiški motyvai vyrauja Rachel Portela poezijoj, nors 
pati poetė gyvenime atrodė gaji, energinga, užgrūdinta Di
desnę savo gyvenimo dalį praleidusi Rio d e Janeiro, mies
te, kuriame net vargšai m®ka šypsotis, tiek gėrybių dangus 
jį yra apdovanojęs, Rachel nemėgo jo linksmybių, siautėji
mo karnavalo metu bei tautinių (proginių) dainelių - sambų.

«Tyliai, kaip aidas, išnyksta svajonės jaunystės...
Griūna manoji saulėto sapno pilis.
Laikas — gėlė. Pražydėjusi džiūsta ir vysta, 
Kaip ir manosios būties svaigulys».

Apsilankiusi tėviškėj — tolimoj Brazilijos šiaurėj — ji 
sukūrė «Užburtą namelį», kuris yra labai būdingas poetės 
pasauliožvalgai:

«Po daugel metų aplankiau aš mielą tą namelį... 
Žėrėjo vasaros grožybės laukuose:
Akimirką prisiminiau nueitą vargo kelią. 
Tikėjau, grįžus tėviškėn, dvasia atgimti čia.

Bet, aiman, pamačiau, pakito visa visa, 
Nebėr gėlių nei medžių milžinų, 
Nebėr paukštelių... Jie kažkur išklydo, 
Bičiuliai mano laimingų dienų...

Namelis mano mielas — visas mano turtas, 
Jaunystės ilgesio svajonėmis užburtas 
Ir jis sugriuvo po ilgos kovos...
O kad tai būtų mano silpnoj valioj, 
Aš liepčiau auksu vėl tvyskėt upeliui, 
Kur jau neliko net srovės gyvos».

Sielvartas dėl gyvenimo netobulumo, platesnių akiračių 
ilgesys, širdį žeidžianti tačiau ir teikianti nuostabių išgyve
nimų, meilė. tolydinis susirūpinimas kelione j Anapus ir nuo 
širdus Rachel Portela atlaidumas šios žemiškos kelionės ben 

, drams — tai yra ryškiausi jos kūrybos bruožai, bendri dau
geliui ir kitų tautų kūrėjams. Kas kita jos eilėraščiai Lietu
vai, bet apie tai kitą sykį.

PETPAS BABICKAS
i . ' ' ■. - ■ ' ■

šventės programa yra skiria 
ma brangiom mamytėm nuo 
São Paulo lietuviškų moky 
klų mokinių ir moksleivių a 
teitininkų, kaip kukli dovana 
už jų rūpesčius bei meilę vai 
kams. Uždangai praskleidus, 
pasirodė jaunimas su gėlėmis 
rankose. Lietuviškos moky 
kios vardu pasveikino mamy 
tęs eilėraščiu Elenutė Selio- 
kaitė, o ateitininkų vardu pa 
skaitė šios dienos tema jau
trią kalbą Julija Jurgelevičiū 
tė. Oficialinė dalis baigiama 
bendru visų dalyvių giedoji
mu «ilgiausių Metų»ir jauni
mas nulipa nuo scenos, sku
bant prisegti gėles savo mo
tinoms, ir palydint šį gražų 
paprotį meilia šypsena ir buč 
k jais.

Antroji dalis buvo paskir 
ta kitų rajonų mokyklų bei 
jaunimo pasirodymams. V. 
Anastacio moksleivė Gražina 
Kubiliūnaitė padeklamavo ei 
lėraštį, o Genė Svinkūnaitė

GEGUŽĖS MĖNUO — mano dangiško 
sios motinėlės — «gražiosios meilės motinos», jaunys
tės skaidraus džiaugsmo mėnuo.

Ar aš lankau gegužines pamaldas, nors man tai ir 
atimt*ų truputį laiko? Ar aš per tą mėnesį stengiuos 
būti geresnis eiti dažniau prie Šv. Sakramentų? — Ar
gi aš nemylėčiau gerosios Motinos Marijos? Argi mano 
siela nesiveržtų į saulėtą ateitį, širdis neplaktų jaunys
tės kilnumu ? !

„Švenčiausioji Dangaus Mergelė, 
Pagalbos ranką paduok! — 
Žemės klajūną bedalį 
Iš jūros verpetų vaduok!

DOMĖS VISIEMS ATEITININKAMS
Gegužės 22 dieną, sekmadienį, 9 vai. ryto bus vi

sų São Paulo Ateitininkų bendra Velykinė Šv Komuni- j 
ja ir po to — AGAPÉ.

Prašoma iš anksto visų prie tų išKilmių rengtis. 
Tikimasi, kad kiekvienas Ateitininkas šitą šventą parei 
gą laikys savo garbės pareiga.

São Paulo Ateitininkų
Valdyba

paskambino pianu. Senojo Ma 
lūno mbksleiviai. tautiškais 
drabužiais pasipuošę, atliko 
eilėraščių, dainų bei muzikos 
montažą «Motinos Šventę». Da 
lyvavo: Valerija Deveikytė, 
Teklė Maciulevičiūtė ir Ka 
zys Taleikis, grojo akordeo 
nu Rožė Tubelytė. Tautų Par 
ko jaunimą atstovavo vyres
nės kartos atstovė p. Ona Stoč 
kienė, padeklamavusi eilė
raštį.

Trečioje dalyje V. Zelinos 
lietuviškos mokyklos moki
niai suvaidino originalų rašy 
tojos mok Halines Mošinskie 
nės scenos vaizdelį «Motulės 
rankos'» Štai trumpas šio vei 
kaliuko. švelniais vaikiškais 
išgyvenimais su nežymiai į- 
terpta pedagogine tendenci
ja, turinys;

Pavasario rytas Lietuvos 
gamtos fone Gėlės miega. 
Staiga įbėga Saulės Spindulė 
lis ir prikelia gėles Jos š>oka 
su drugeliais pavasario šokį, 
kuris nutraukiamas dainuo
jančių vaikų, atėjusių pievon 
pasiskinti gėlių motinos die
nai Antroje scenoje pasirodo 
grįžtančios iš mokyklos mer
gaitės, kurios tariasi kaip pa 
sveikinti savo motinas. Čia 
išryškėja jų meilės laipsnis 
mot’nai. O ypatingą meilę sa 
vo sergančiai motinai parodo 
jos sūnelis — batų valytojas. 
Trečiojoje dalyje vaizduoja
mi vaikai Lietuvoje. Jie liū
di. nes jų mamytė išvežta. 
Jiem užmigus grįžta iš toli
mos kelionės motina, ir vėl 
jų šeima susijungia. Berniu
kas prisipažįsta savo motinai, 
kad jis pasiilgęs jos g#lamo 
nių. Kai tik motinos ranka 
prisilietusi jo kaktos, jam nu 
stojusi skaudėti galvelė, kuri 
jam, motinai išvykus, dažnai 
skaudėdavusi.

Paskutinėje scenoje susiren 
ka visi mokiniai! ir įvairiais 
būdais (dainomis, šokiais de 
klamacija ir muzika) pager
bia motiną Vaidino šie moki 
niai; Janina Mošinskytė, Biru 
tė Balčiūnaitė, Jonukas Piku 
nas, Sandra Kindurytė, Elenu 
tė Seliokaitė Julytė Aškiny- 
tė, Leokadija Aleknavičiūtė, 
Rikardas Norkus Marytė Alek 
navičiūtė, Juozukas "Bliujus, 
Vilma Šimonytė. Milda Jode- 
lytė. Onutė Balčiūnaitė Iza
belė Tamaliūnaitė Emilija 
Bartaškaitė. Asta Vinkšnaity- 
tė, Rikardas Tijūnėlis ir Os
valdas Pikūnas Gėlių šokį šo 
ko: Liucija Tatarūnaitė, Elia
na Baužytė, Vera Liucija Fa
ria, Irena Galinskaitė. Sonia 
Marija Chmieliauskaitė, Dora 
Bulvokaitė Marilda Petraus 
kaitė, Liucijana Milčiukaitė, 
Marija Cecilija i'atarūnaitė, 
Genė Dambrauskaitė ir Renal 
das Černiauskas. Žiogelio šo 
kį šoko viešnia iš Caieiras 
Rūtelė Pažėraitė. Akordeo
nais grojo Sandra Kindurytė 
ir Robertas Kilčiauskas, pia
nu -- Mildutė Jodelytė.

Visi jaunučiai labai gražiai 
pasirodė. Buvo malonu stebė 

t’i jų linksmus nuoširdžius vei 
delius o dar maloniam pama
tyti, kaip jie noriai šoko, vai 
dino bei dainavo, taisyklin
gai tardami lietuviškus žo
džius. Džiugu konstatuoti, kad 
tautiškai susipratusių tėvų ir 
idealistų mokytojų dėka, pri
augs nauja lietuviškoji išeivi 
jos karta, kuri ilgainiui pa
keis dabartinius veikėjus.

Šį veikalėlį surežisavo pa
ti autorė Taip pat jos veda
mos klasės mokiniai vaidino- 
Gėlių ir drugelių šokį paruo. 
šė seselė Marija Kristina, dai 
nas ir kanklių muziką — mok. 
Marija Kindurienė, deklama 
cijas — mok. Antanina Guda 
vičienė ir mok Jadvyga Va-

1960 m gegužės 14 d.

<M. L.» skyrius jaunimui,

Redaguoja Redakcinė Komisija:

Julija Šimonytė, Aloyzas Kuniškis, 
Julija Jurgelevičiūtė, Danutė Jurevi 

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

Caixa Postai 4118

São Paulo.

Metinė “Mūsų Lietuvos” 
laikraščio prenumerata Tam 
Kas atspės, kuriuo adresu 
randasi šie lietuviškais žen
klais papuošti namai

PS - Prenumeratos mokes
tis bus prisiųstas to pačio šio 
laiško anonimo, kai <M. L.» 
puslapiuose pasirodys atsaky 
mas po išspausdinta siunčia
ma foto nuotrauka
22 balandžio 1960 - São Paulo 
Brasil.

— Sekmadienį Gegužės 15 
dieną Visuotinis Ateitininkų 
Susirinkimas po Šv. Mišių 9 
vai -

— Gegužės 29 dieną 15 vai! 
Gimnazijos salėje KONCER
TAS vadovaujant prof. Elv. 
Kilčiauskaitei.

leikienė Šių mokytojų darbas 
bei pastangos ir pasiaukoji
mas lietuvybę ugdyti ir išlai 
kyti priaugančioje kartoje y- 
ra neįkainojami

Ketvirtoje dalyje pasirodė 
ateitininkai Jų choras veda 
mas muzikės Elviros Kilčiaus 
kaitės, padainavo pora daine 
lių, ir tautinių šokių ansam
blis pašoko Jonkelį ir Kubi
lą. Po programos prasidėjo 
šokiai, grojant orkestrui ku 
riam vadovavo ateitininkas 
Pranas Šukys. Bealkoholinį 
bufetą laikė taip pat ateiti 
ninkai Jiem taipgi priklauso 
mūsų kolonijos padėka už da 
lyvavimą savo meniška pro 
grama bei technišku darbu 
beveik visuose meniškuose 
parengimuose.
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TAUTIEČIAI!

MUSĖ LIETUVA 5 pusp

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

«Gintare» rasite daug įdomių straipsnių, apysakų, 
eilėraščių ir žinučių. «Gintaro» kaina metams tik Cr.$ 200,00.

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

Vincai /Povilai uúbeliâ
LIETUVIS ADVOKATAS

Kai Jums reiks kokio nors patarnavimo, 
kreipkitės į savo, tautietį

RAŠTINĖ REZIDENCIJA:
Rua Boa Vista, 133 PAUrO ^auna’
ód andar - sala 11 ' Moinho Velho,

Fone 63-6273

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, j
* Visi persiuntimo mokesčiai ir muitas apmokami čia. | 

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

arba pasiunčiame naują.
Kreipkitės pas: \ -

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

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ

LIETUVIŠKŲ PAMALDŲ KA

LENDORIUS

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

Utinga 17,00 vai.,
Trečią:
Agua Rasa 8 vai..

Madeiras em geral

Moinho Velho 11 vai., 
Lapa 16 vai., 
Paskutinį:
Vila Anastacio 8,30 vai.,

Dovanos Giminėms
Įvairiausios angliškos me 

džiagos. (Yra virš 1000 pavyz 
džių!) Batai, megstiniai, ska
ros ir kt. Vaistai. Maistas.

Visi siuntiniai apdrausti. Mui 
tai apmokėti.

Kreiptis:
Magdalena Vinkšnaitienė, 
Rua Barão do Pirai, 65. 
Vila Zelina - São Paulo.

«TĖVYNES GARSAI»
L’ETUVIŠKOS MUZIKOS VALANDĄ.

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

S E K M A D I E;N IA ! S

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!

I Vadovauja «TĖVYNĖS GARSAI» Kolektyvas.
Adresas: Caixa Postai 403, S. Paulo, BRAZIL.

ltlllll.ll!iíllllil:tllll!llKI ti::!!: lülKillln:; liMIVfli If III Hint It II-II, II II III n ('B II II II lllui li> Iii iii^ 

«! ESCRITÓRIO CONTÁBIL «V. ZELINA» | 
í IRMÃOS BAUŽYS |
2 X Regltirsdo no Cl Rl C) »ob o n.» 551 ?

™ Pęa. S. José Campos, 8 S/ 2 - V. Zelina - S. Paulo į 
= Telefone 63-SOO5 e

! Aberturas de firmas 
à Encerramentos de firmas 
= Transferencias de firmas 
f Contrai, na Junta Comercial 
J Diskai. na Junta Comercial 
| Escritas Fiscais 
j= Escritas Comerciais

HORÁRIO das
te 01) IF t») U) 4810 IUHIU WIW i» w W U0 ><) IW íü ttff

------------=------------------------------------------------------------5

, Contratos de locação |
Cartas de Fiança g
Requerimentos I
Balanços g
Alvarás diversos
Seguros de Fogo e 1
Seguros de acidentes |

ã
8 às 19 horas. |

Š
WIWW HP W i|H W lí» «»■>* •» «B Sil W «» «H’•» «0 «JIW <D1 ? I|H

EJCRITCIRW CpNTAÇIL

J cimen to

irmãos Nascimento
REG. C.R.C. SP. Nto 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 ii 
Av Zelina. 831 — Vila Zelina — Te! 63-2767 - S. Paulo *

MHVIHUflBM JiCJKSflHiUHnMHÍI

Skaitykite «Músu Lietuva»
MinRSEHBM»ĮI

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

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

Manque - Estado de Minas Gerais

SIUVĖJAS
POVILAS AMBROZEVIČ1US 
Rua Inhagapi, 9 - V. Zelina 
(prasideda iš Av. Zelina, 595)

VIENTNT^VAI ATSTOVAI GARSIOJO VANDENS LINDO Y A

IKMÃCJ CAKK1EÍ5I ™
Lindoya vanduo yrr 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

Caixa Postai 3967 S Ã O PA U.L O

•MUi sunns

PREKYBOS NAMAI SPRINDYS & ČIA.
Pęa. S. José dos Campos, 1 ■ V. Zelina ■ Telefonas 63-5915
QelezieS išdirbiniai ir dažai viskas elektros 
Įrengimui namu reikmens ir žaislai, 
Įvairiausios dovanos visoms progoms. 55

IPBO: ISKI

£5

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

RUA COSTA BARROS, 34-C TEL. 63-3285 ViLA ALPINA ’
■■■■asai weit>naa<>»rq«ūĮjaad* MisssBtJBHiiainrR»» «a»i->nnn -sNa-ma <nas»BqBD3M ><«■■ «■■•i «vau «a.» m -esam iftunisssíl.ib Baisa naiBaRQa
lEEDisaa *«>*n»QCMBJikiMaaEaBeaaa»a«tsa<knt?laaii <isc. u8e43tiiBSReBei«iBsa4aH3nECJ .as -xao »*»c urmaowdazdJEM .«.-aaaajMaiEatta&na «««" «««an»
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SUSIRINKIMAI

— Šį sekmadienį Vila Žoli
noje, 4 vai. po piet„ mokyklos 
patalpose šaukiamas Liet Kat. 
Moterų Draugijos narių susi
rinkimas. Visos narės kviečia 
mos dalyvauti.

— Be. Liet. Bendruomenės 
susirinkimas šaukiamas 22 d. 
gegužės m. 15 vai. Zelinoje. 
Šia proga bus paminėta Stei
giamojo Seimo 40 metų sukak 
tis ir susirinkusieji painfor
muoti apie tolimesnius Ben
druomenės veikimo planus. 
Lietuviai iš visų apylinkių 
kviečiami gausiai dalyvauti.

ATVYKO IR IŠVYKO

Gegužės mėn. 11 d. laivu 
Cabo S. Vicente iš Vokietijos 
grįžo Henrikas Plpelis, Ele
nos ir Alfonso Pupelių sūnus, 
kuris prieš metus laiko buvo 
išvykęs Vokietijon susipažin
ti teoriškai ir praktiškai su 
tekstilės industrija Vokietijo» 
je. Be Vokietijos aplankė ir 
kitus Europos kraštus.

Tuo pat laivu, tik iš tolimes 
nių kraštų, grįžo p. M. Čiu- 
vinskienė, kuri apie pusmetį 
laiko praleido Egipte, pas sa
vo ten gyvenančią ištekėju
sią dukrelę.

Tą progą panaudojo šventų 
vietų aplankymui. Buvo Sina

jaus kalne, Betlejuje, Jeruza
lėje, o grįžtant, Fatmoje ir 
kitur.

Grįžusių įspūdžiai tilpš «M. 
L.» sekančiam numeryje.

Į Santos uostą grįžtančių 
pasitikti buvo ne tik namiš
kiai, bet nemaža jų draugų.

Tuo pat laivu į Montevideo 
grįžo iš S. Paulo trys Monte
video lietuviai kurie į čia bu 
vo atvykę laikraščio «Darbo» 
reikalais. Keletą «darbietiš- 
kos> idėjos draugų bendra
minčius palydėjo laivan.

PRANEŠIMAS.

Lietuvių Sąjungos Valdyba 
savo posėdyje š. m. balandžio 
mėn. 29 d,, apsvarsčiusi Są
jungos narių p. p. Jono įširvi 
do ir Stasio Vancevičiaus ken 
ksmingą veikimą prieš Sąjun 
gą ir nedrausmingumą. nuta« 
rė iš Sąjungos narių tarpo 
juos pašalinti.

SĄJUNGOS VALDYBA.

— Liet Kat. Bendruomenės 
choras šį sekmadienį 15 d. 
gegužio. 16 vai. giedos Lapos 
parapijos bažnyčioje lietuvių 
pamaldų metu. Apylinkės lie
tuviai kviečiami atvykti pasi
klausyti gražaus choro giedo 
jimo.

— Liet Kat Bendruomenės 
choras birželio m. 11d. Vila 
Zelinoje ruošia šaunų vakarą.

— Gegužės m. 1 d. Vila Zelinos parapijos bažnyčioje 
buvo pakrikštytas Amalijos ir Henriko Losinskų sūnus Hen
rique - Vytautas. Kūmais buvo šeimos draugai Lidia ir Dal- 
so.i Amarai Krikšto apeigas atliko Mons P Ragažinskas. 
Po to vaišės buvo p Amalijos uosinskiėnės tėvų namuose, 
kuriose dalyvavo daug svečių Jų tarpe rašytojas Al. Schmidt 
prel P Ragažinskas H;: Losinskas yra žurnalistas, redaguo
ja Itapevi išeinanti «O ImperiaL Taip pat yra išvertęs visą 
eilę iš slavų portugalų kalbon knygų. Laikraščiuose yra ra
šęs ir ap^'e Lietuvą.

MARTYNO MAZVY1

— JaunučiiB 
jes nuo antra^ 
ne šeštą, bet OOM^BHnuą 
po piet Chorą moko muzikos 
mokytoja Ir. Adomavičiūtė. 
Neužilgo jau girdėsime gte 
dant bažnyčioje.

— Gegužės m. 16 d. 7:3 > 
vai bus metinės mišios - eg
zekvijos už Mykolą Kudžmą

—* Gegužės m. 9 d. a. ksti 
rytą Vila Zelinoje mirė Mag 
delena Karašk«enė, 78 m. am 
žiaus, kitusi iš Pajavonio pa
rapijos. Nuliūdime paliko sū
nus; Vladą. Stasį, dukteris: 
Oną Daujotienę, Teresę Gri
gaitienę Matildę Mikalauskie 
nę, Genę Mališauskienę, Iza-. 
beię Schiavo, Mariją Galinai- 
tienę (Lietuvoje'1 Oną Karaš- 
kienę, žentus, marčias, anū
kas Palaidota Quarta Parada 
kapuose. Velionė buvo nuošir
di, malonaus būdo su savais 
ir svetimais. Savo auka visur 
ir visumet prisidėdavo Buvo 
Liet. Kat. Moterų Draugijos 
Maldos Apaštalavimo narė. 
Rėmė lietuvišką spaudą. Gra 
žiai išauklėjo savo gausią 
šeimą. Daug žmonių dalyva
vo laidotuvėse

Septintos dienos egzekvijos 
- mišios bus šį šeštadienį, 14 
d. gegužės mėn. 8:3o vai. Vi
la Zelinoje.

Dar nebuvo taip linksma ir smagu, kaip bus Liet. Kat, 
Bendruomenės choro ruošiamame

VAKARE
Birželio m. 11 d. Vila Zelinoje, gimnazijos salėje.

Gros puikus orkestras, veiks skanus bufetas. įdomi 
programa scenoje. Vakaras įvyks beveik šv. Antano 
išvakarėse. Tai bus kartu ir namoradų vakaras.

Nepraleiskite progos ir jau iš anksto ruoškitės 
apsirūpindami kvietimais ir staliukais,

— Gegužės m. 9 d. Vila Ze 
linoje mirė Izabelė Andriule- 
vičienė, 87 m amžiaus, kilu
si iš Stakliškių. Velionė nuliu 
dime paliko sūnų Mykolą ir 
dukterį Marcelę Debesienę. 
Septintos dienos mišios bus 
16 d gegužės 8:30 vai. Vila 
Zelinoje.

— Laiškai: Andriui Valiūnui 
J Brakniui. V. Balčiūnui, M. 
Matelionytei, Alf. Guigai, V. 
Krumzlienei, V Stefankevi- 
čiui, VI Šulini. J. Černauskui 
St, Vilkui, R Dovydaič ui I. 
Valeika Elz. Tamaliūnienei, 
U. Kuliešiūtei.

—- Choro rėmėjas Jenas 
Paukštys negalėdamas atvyk 
ti į ruošiamą choro vakarą, 
ta intencija choro reikalams 
paskyrė tūkstantį kruzeirų. 
Už auką Choro Valdyba nuo
širdžiai dėkoja.

— VILA ZELINOS LIETU
VIŲ KUNIGŲ telefonas 63-5975

Lietuviškas Grožio Salonas

« V E N U S »
RUA GENERAL įįFLORES, 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 

Aia'iio de Jrança Catnatgo,

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

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

ANTANO PAVILONIO
Manufatura de «Botões Estrela»

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

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

Centralinė dalis didžiulės sienos, prie įėjimo į Indus
trijos Organizacijų Kongreso rūmus. Šitas Mozaikas sudėtas* 
3o2 tūkstančių dalių penkiose spalvose iš itališko aukso ir 
šešiose spalvose iš amerikoniško marmuro Čia simbolizuo
jama kaip žmogus nugali gamtą jo nuolatinės pastangos 
įgyvend mi laiką ir op augoti šeimą, kuri yra visuomenės 
pagrindas.

NATŪRALIZACIJOS DOKUMENTUS

Jums greitai, pigiai ir sąžiningai gali sudaryj ko
mercinė raštinė «LITUANICA» Rua Florencio de Abreu, 
157, 2 o andar, Conjunto 204, Tel 33 6276, Adresas laiš
kams: «LITUANICA» Caixa postal 7988, São Paulo.

Darome natūralizacijos (Brazilijos pilietybės) do
kumentus lietuviams ir svetimtaučiams gyvenantiems 
visoje Brazilijos teritorijoje Duodame nemokamai tuo 
reikalu visas reikalingas informiacijas žodžiu ir raštu.

KIRPIMO IR SIUVIMO MOKYKLA

“icruA”
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 R etiro------

j» «jmj • *♦* «2» *♦« *♦* *2* *2* *2* *2* *2* *2* *2* *2* *2*

«MÚJSU LIETUVĄ» GALIMA 
užsisakyti

Ir prenumeratą apsimokėti 
pas šiuos asmenis:

Kun. J. Šeškevičius V. Želi 
nos klebonijoje,

B Šukevičius (spaustuvėje) 
A v. Zelina, 515

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

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

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

Juozas Matelionis, Rua ta
tai, 26. Casa Verde,

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

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

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

VI. Pupienį, Rua Oratorio 
1257, Mooca,

B. Tubelj ir Kučinską, Mo? 
nho Velho.

St. Jurevičių ir Stočkų Par 
que das Nações.
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