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Devyni Atsakymai
(Pasikalbėjimas su ministeriu Meieriu)

Mūsų kcresp. kreipėsi į Lie 
tuvos atstovą Brazilijoje Dr- 
Fr. Meierį jam tik ką grįžus 
iš Romo®, iškeldamas keletą 
svarbių klausimų. Šį autori- 
auotą pasikalbėjimą čia patei 
kiame skaitytojams.

1. KAIP JUMS, PONAS Ml- 
NISTERI, ATRODĖ EUROPA 
PO BRAZILIJOS?

— Sumažėjus ir pasenus... 
Nemačiau jos daugiau kaip20 
metų ir turėjau įspūdžio, kad 
tai nebe laiminga šalis, kur 
prabėgo mano jaunystė, bet 

r" nedidelis kraštas, daug kentė 
’ jęs, dar neužgydęs karo žaiz 

dų kuriu ypač apstu V. Vo
kietijoje...

2. KAIP TEN GYVENIMAS, 
ŽMONĖS?

— Aišku, Europa ir dabar 
pasilieka pasaulio galva ir šir 
dis, iš kur kyla geriausios ir 
kilniausios idėjos, tačiau jus 
ti joje nemaža nusivylimo ir 
susirūpinimo rytojum Justi di 
dėlė ekonominė pažanga. Ne 
paprastai padidėjo automobi
lių skaičius. Religinis gyveni 
mas katalikų ir protestantų 
tarpe nepaprastai atkutęs. Ta 
čiau, deja, maža beliko ir 
prieškarinio linksmumo.

3. AR TOKS PAT VAIZDAS 
IR ITALIJOJE?

— Italijoje buvo rengiama 
si prie Tarptautinės Olimpia
dos, todėl visų rūpesčiai bu
vo nulsreipti jos link

4 KURIUO TIKSLU KELIA 
VOTE Į ROMĄ?

— Tarnybiniais reikalais- 
Su Diplomatijos Šefu min Sta 
siu Lozoraičiu tariaus dėl Lie 
tuvos Pasiuntinybės perkėli
mo iš Rio de Janeiro į nau
ją Brazilijos sostinę. Min. Lo 
zoraitis pažadėjo atidžiai iš
studijuoti visus tris būsimų 
Brazilia mieste Pasiuntinybės 
rūmų projektus, premijuotus 
PLIAS puikiai pavykusiame 
konkurse ir pažadėjo visą ga 
limą paramą šiam reikšmin
gam darbui.

b. KAIP IR KĄDA MANOTE 
PERKELTI LIETUVOS PA
SIUNTINYBĘ?

— Kaip ir kitos Rio esan
čios svetimų valstybių atsto
vybės, mes pirmiausia staty
sime valdžios mums dovano
tame sklype ne Pasiuntiny
bės rūmus, o nedidelį name
lį, Pasiuntinybės kanceliariją. 
Tokio namelio kaina nebus 
didesnė kaip 12 000 dolerių ir 
jį galima pastatyti per 6 mė
nesius. Po kelių metų pradė
sime didžiųjų rūmų statybą, 
nes tai priklauso nuo lėšų, ku 
rių reikės apie šimtą tūkstan 
čių dolerių.

6. LIETUVOS RESPUBLI
KOS TERITORIJAI ESANT O 
KURUOTAI. iŠ KUR TIKITE 
GAUTI STATYBAI LĖŠŲ?

— Kanceliarijos laikinam 
nameliui pinigų klausimas ne 
sunkiai sprendžiamas. Keletas 
garbingų patriotų, k a. prela 
tas Tulaba Romoje, inž. Sta
naitis Rio, prekybininkas Jo
nas Karvelis Chicagoje ir dar 
keli mielai pažadėjo remti mū 
sų darbą lietuviškos talkos 
princ’.pu Didelės moralinės 
paramos jau gavome iš PLI
AS, įvykdžiosios rūmųprojek 
tų konkursą kuriuo sudomi 
no ne tik lietuvišką visuome 
nę bet ir svetimtaučius Žo
džiui rūmų statybą — politi
nio būtinumo padiktuotą ne
išvengiamą reikalą — žiūri
me ūkiškai ir realiai, neuž 
miršdami juridinio aspekto, pa 
sitikėdami mūsų tautiečių idea 
lizmu ir talka.

7. ar teko matytis Eu
ropoje SU KITAIS ATSA 
KINGAIS PAREIGŪNAIS?

— Iš pasikalbėjimo su mi
nisteriu St. Girdvainiu pasili
ko įspūdis, kad Lietuvos pa 
siuntinybės Vatikane buvo pa 
žeistas tik vardas, ne esmė. 
Atrodo, kad ir Vatikano šiuo 
ganiuose justi apgailestavimas 
dėl to įvykio Kaip ten bebū
tų, visi, kurie taip karštai to 
mis nelemtomis dienomis lea 
gavo siųsdami Vatikanui raš
tus ir telegramas, gali jaustis 
patenkinti, išgelbėję Lietuvos 
įstaigą tokiame svarbiame 
neuralginiame punkte. Teko 
ilgai kalbėtis, su Ermanu 
Simonaičiu, tik ką grįžusiu iš

Gyvenimas šiandieniniame Vilniuje
Palandžio mėn. 3-6 d. Vil

niuje lankėsi architektas Var 
nas jau Amerikos pilietis, gy 
venantis New Yorke Kelio
nės įspūdžius aprašė Ameri 
kos laikraščiuose «Vienybė
je» tar kit ko rašo: «Vilniuje 
visi lietuviškai kalba ir nie 
kas iš lietuvių savo kasdieni 
nėję kalboje nevartoja rusiš
kų žodžių. Rusei nemėgiami 
ir tai aiškiai pastebima tiek 
jaunimo, tiek senimo tarpe. 
Maisto yra, bet brangus Mė 
sos svaras — 15 rublių Šoko 
lado plytelė — 20 rublių, kai 
tuo tarpu Amerikoje tokia 
pat plytelė — 60 centų. Viena 
citrina --'4 rubliai. Vidutinis 
ka darbinininko alga nuo 600 
iki tūkstančio rublių Bet vie 
no žmogaus pragyvenimasmė 
nėšiui irgi tūkstantis rublių. 
Nenuostabu, kaa žmonės su 
šeimomis vargsta Butai paly 
ginamai pigūs: 60-7o rublių

Lietuvos okupacijai 20 metu
1940 m ’birželio mėn 15 d. 

pavakare raudonoji armija 
peržengė Lietuvos sieną, su
laužydama Sovietų 1 uūjos su 
Lietuva pasirašytų visą eilę 
sutarčių, okupavo Lietuvą.

Smurto žygiui pateisinti rau 
donasis okupantas suvaidino 
«liaudies seimo» rinkimus ku 
rio daviniai dar 24 valandas 
prieš rinkimus per Londono 
radiją jau buvo paskelbti

1941 m birželio m 14 d 
pradėjo masinius Lietuvos gy 
ventojų trėmimus Sibiran Bir 
želio m 22 d. tų pat metų ki 
lo Vokietijos Rusijos karas. 
Ta proga Lietuvoje suorgani 
zuojama laikinoji Lietuvos vy 
riausybė, kuri, deja veikė tik 
septynias savaites. Naujasis 
okupantas, hitlerininkai, vy
riausybę privers ė savo veikj 
mą sustabdyti.

1945 m grįžta raudonasis

Barcelonos. Jis labai mielai 
pasakojo apie savo kelionę į 
Ameriką, kur lietuvii} visuo
menės nuoširdžiai priimtas, ga 
įėjo iš arti stebėti didelį tau
tiečių darbą Lietuvos laisvini

(pabaiga 3 pusi.) 

mėnesiui. Butų trūkumas gan 
didelis. Namai, kurie dabar 
Vilniuje statomi, mūsų akimis 
žiūrint yra blogi. Kambariai 
maži, be garsinės izoliacijos 
ir 11. Išorinė išvaizda men
ka. Bloga statybinė medžiaga 
dar blogesnis jų darbo išbai
gimas.

Vilniuje yra septynios vei
kiančios bažnyčios. Visos jos 
išlaikomos ir remontuojamos 
parapijų lėšomis Aušros Var 
tuose, kaip prieš karą, žmo
nės meldžiasi atsiklaupę gat 
vėje.

Vilniaus universitete yradau 
giau septynių tūkstančių stu
dentų. Kitose-akademijose ir 
kon ervatorijoje dar apie po 
ra tūkstančių.

Vilniuje visi užrašai dviem 
kalbom; lietuviškai ir rusiš
kai. Tiek gatvių vardai, tiek 
krautuvių iškabos, tiek įstai
gų pavadinimai.

rusų imperializmas, kuris ir 
šiandien tebelaiko Lietuvą 
okupacijoje.

Okupantas nori Lietuvą ir 
kitas Fabaltijo valstybes nuš 
luoti nuo žemės veido. Ta«ro 
do Lietuvos gyventojų, ypač 
jaunimo išsiuntimas į tolimus 
Sibiro plotus, o rusų nuolati
nis apgyvendinimas Lietuvo
je Rusicizmas brukamas vi
somis priemonėmis. Didesnė 
Vilniaus radijo programos da 
lis yru, rusiškai iš Maskvos 
transliuojama. Mokyklose ir 
kitomis progomis peršama ru 
siška kultūra ir bedievybė.

Tauta okupantui priešinasi. 
Laisvo pasaulio lietuvių parei 
ga visomis priemonėmis Lie
tuvos išlaisvinimą remti Ga
na Maskoliaus jungo! Lietuva 
priklauso lietuviams.

------- ------------ E

— Kremlius del ekskursijų 
Lietuvon savo nusistatymą vėl 
pakeitė. Ekskursijos liepos ir 
rugpiūčio mėn. iš užsienio 
bus įleidžiamos Vilniun ir Kau 
nan. Lietuvos okupantai nori, 
kad šiais mėnesiais atvyktų 
kuo daugiausia lietuvių iš už 
slėnio, nes tuo metu Lietuvo

je bus iškilmingai minima dvi 
deš mties metų «savanoriško» 
lietuvių tautos «prisijungimo* 
prie savo «vyresnio brolio» - 
Sovietų Sąjungos, sukatis

PREZIDENTAS EISENHOWER
NEVYKS JAPONIJON

Del nuolatinių mažumų de
monstracijų. Japonijos vyriau 
sybė, negalėdama patikrinti 
svečiui saugumo, paprašė, kad 
vizitą atidėtų tolimesniam lai 
kui. Amerikos prezidentas tę 
šia toliau savo vizitas poAzi 
jos tautas. Vieton Japonijos 
nuvyko į Formozą — naciona 
lietinę Kiniją.

— Argentinos parlamentas 
baisų dauguma priėmė įstaty 
mą, kuriuo yra įvedama mir
ties bausmė.

— Kuboje dar vis tebešau- 
do žmones. Šiomis dienomis 
buvo sušaudyti trys kariškiai 
nepalankūs Fidel Castro tvar 
kai.

— Argentinos vyriausybė 
už Adolfo Eichmano pagrobi 
mą Izraelio vyriausybę ap
skundė Jungtinių Tautų Orga 
nizacijoje. Žydai savo rauko 
se turi dideles apsigynimo 
priemones. Jų rankose pašau 
lio kapitalas, spauda, radijas, 
televizija.

— Amerikoje gyventojų 
skaičius šiuo metu siekia 179 
milijonus 500 tūkstančių.

— Urugvajuje, Montevideo 
mieste buvo susprogd ntos dvi 
žydų sinagogos. Spėjama, kad 
tai yra reakcija prieš Eich
mano pagrobimą.

— Kubos ambazadorius Luiz 
Baralt Kanadoje, atsisakė iš 
pareigų protesto ženklan prieš 
Fidel Castro politiką. Papra
šė Kanados vyriausybės pasi 
likti Kanadoje kaipo politinis 
pabėgėlis.

— Adhemar de Barros par 
tijos, PSP, federalinio parla
mento deputatai suskilo. Di- 
.desnė pusė pasisakė už mar 
šalo Lott kandidatūrą. Mažės 
nė dalis už Adhemar de Bar
ros. Rinkiminė propaganda 
šiuo metu pagyvėjo. Kol kas 
atrodo, kad Janio Quadros per 
galé yra tflkra ir tai didele 
balsų dauguma.
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Sovietu Melo Farsas
Apgaule, grąsinimais ir jė 

ga sovietai užpuolė prieš 20 
metų Lietuvą ir ją pavergė. 
Tarptautiniai Maskvos įsipa
reigojimai gerbti Lietuvos su 
verenumą irneliečiamumą bu 
vo paneigti. Jie prieštaravo 
sovietų agresijai prieš taikiu 
gą lietuvių tautą. Sovietai pa 
miršo ir visus kitus savo pa 
žadus ir tarptautinės teisės 
reikalavimus nevaržyti tautų 
laisvės tvarkytis ir gyventi sa 
vose nepriklausomose valsty 
bėse. Sovietų Sąjunga savo ( 
ekspansija į Vakarus sutriuš 
kino pakeliui musų besiklęs 
tančio nepriklausomo gyveni 
mo pagrindus ir visu atžiau 
rumu nubloškė tūkstančius 
žmonių į nepakeliamo šalčio, 
vargo, bado ir lėtos mirties 
sovietų Arktikos vergų stovy 
kdas. Negana to, Maskva ligi 
šiol ne tiktai neatitaisė šio 
žiauraus tarptautinio nusikals 
tarno darbo, bet priešingai 
Kremlius organizuoja savo 
grobuoniško žygio minėjimą, 
siekdamas tuomi įtikinti pa
saulį, kad Lietuva pati neva 
savo noru pasirinko vergiją. 
Dar daugiau. Maskvos tarnai 
teigia, kad lietuvių tauta iš 
dėkingumo ją pavergusiai ru 
sų tautai noriai ruošia ta pro 
ga dainų šventes, sporto olim 
piadas ir džiaugsmo eisenas.

Tai šlykštus melas, kuris 
šaukiasi griežto pasmerkimo. 
Būdami sovietų neteisybės au 
kos ir Kremliaus nusikaltimo 
liudininkai, turime pasakyti 
pasauliui, ko Maskva tuo sa
vo melo farsu siekia Lietuvo 
je. ir kaip yra išprievartauti 
mūsų pavergtieji žmonės.

Maskva, aišku, norėtų, kad 
jos niekšiški darbai Lietuvo"- 
je būtų užmiršti. Jiems užtrin 
ti ji naudoja visokiausias prie 
mones. Mes tolygiai turime 
daryti visa, kad iškėlus tuos 
sovietų nusikalstamus darbus 
su visais komunistinio režimo 
žiaurumais, deportacijomis, ge

nocidu, vergų stovyklomis ir 
visišku mūsų žmonių nuteisi
nimu ir kolonialiniu jų išnau
dojimu Kremliaus valdovai, 
kaip Chruščiovo keiksmai ro 
do, bijo, kad laisvasis pasau
lis nepatirtų tikrosios- tiesos 
kas tame milžiniškame XX-jo 
amžiaus tautų kalėjime — So 
vietų Sąjungoje — šiuo metu 
dedasi Maskvos melą turime 
todėl demaskuoti ir parodyti 
pasauliui sovietinio gyvenimo 
tikrovę.

Šiomis dienomis, kada rink 
simės protestuoti prieš Lietu 
vos pavergimą ir mūsų tau
tos bei jos kultūrinių bei me
džiaginių gėrybių išnaudoji
mą sovietų reikalams, atnau
jinkime savo ketinimą ir ryž 
tą padėti pavergtajar tautai 
jos žūtbūtinėje kovoje už Lie 
tuvos laisvę ir ateitį Kas tie 
sos žodžiu per spaudą, radijo 
ar susirinkimus, kas darbu ar 
lėšomis sudėkime savo auką 
ant tėvynės laisvės aukuro. 
Reikalaukime, kad laisvieji 
kraštai priverstų sovietus pa 
sitraukti iš Lietuvos ir jai bū 
tų leista pasinaudoti savo su 
verenėmis teisėmis, laisvai 
tvarkytis kaip tinkamai. Rei
kalaukime taip pat kad sovie 
tai grąžintu išvežtuosius j Si 
birą ir kad šimtai tūkstančių 
atgabentųjų rusų būtų išvežti 
iš Lietuvos atgal į savo kil
mės vietoves Atskleiskime 
pasauliui sovietinių kultūrinių 
mainų ir tariamojo taikaus 
sambūvio apgaulę ir iškeiki
me Maskvos ūkinės ofensy- 
vos kėslus, laisvojo pasaulio 
ūkiui ir darbo žmonių gero
vei sugriauti. Lietuvos tragiš
kas likimas ir jos likiminė ko 
va tepaskatina visus jai pade 
ti, nes lietuviu tauta iš naujo 
aukojasi ne vien už savąjį, 
bet ir visos Europos saugumą 
ir bendruosius visų tauto; lais 
vės, teisės ir teisingumo idea 
lūs.

Dr. A. Trimakas 
Vyriausio Lietuvos Išlaisvini

mo Komiteto Pirmininkas.

MŪSŲ LIETUVA

Gražina Tulauskaitė

AKMENY/
Skausmas akmeniu užgulęs 
Man mažytę širdį ;
Kas ten senąją motulę 
Žiauriai taip pravirkdė?

Sidabrinės rasos žvilga 
Akyse tėvelio,
Ir per visą naktį ilgą 
Jie užmigt negali.

Nusiminus saulė kėlės 
Vieną ankstų rytą, 
Dar miegojo vyturėlis, 
O jau brolis krito.

Sesė rūtą ten ir mėt<ą 
Ašaromis laisto
Ir jaunystę savo mato, 
De>dama į karstą.

Skausmas akmeniu primygęs 
Man mažytę širdį:
Kas ten gintaro tėvynėj 
Taip visus pravirkdė?

SIBiRO PRAGARE
Pasikalbėjimas su išsivadavusia iš Sibiro lietuvaite

Austrijos sostinėje Vienoje 
šiandien dar gyvena būrelis 
lietuvių. Jų tarpe yra viena 
mūsų bautietė. kuriai vargais 
negalais pavyko išsilaisvinti iš 
Sibiro pragaro. Nežmoniškos 
gyvenimo ir darbo sąlygos bei 
žiaurus klimatas paliko gilius 
pėdsakus jos sieloje ir kūne: 
griaudu žiūrėti į deformuotas 
jos rankas ir kojas Jos paval
dė Felicita Klečk-auskaitė. Ati

tinkamos austrų įstaigos pri
pažino ją invalide ir pragyve 
niurni moka labai menką pen 
siją. Šio straipsnelio autorius 
patiekė jai eilę klausimų, lie 
čjiancių josišgyvenimusSibire, 
ir ji mielai į juos atsakė.

— Kada Ir kur sovietai jus 
pagrobė?

— Nagi 1950 m Vienoje Be 
manęs sovietai yra pagrobę ir 
daugiau lietuvių Vienoje ir kt.

1960 m birželio 18 d
Austrijos miestuose. Patekusi 
į sovietų rankas, buvau Karo 
tribunolo apkaltinta «tėvynės 
išdavimu» ir nuteista dvidešimt 
penkeriems metams į Sibiro 
lagerius.

— Ar pagrobę tuojau išga
beno į Sibirą?

— Apie tris mėnesius dar 
laikė Neunkircheno kalėjime, 
Austrijoje. Mane patalpino i 
kamerą su kitomis šešiomis mo 
terimis, kurių tarpe buvo ir 
mano pažįstama lietuvaitė Ja 
siūnaitė. Vėliau mus iš čia iš 
gabeno į Lvovo kalėjimą, ku 
j»ianie jau radome tūkstančius 
kalinių Mane įkišo į kamerą 
kurioje buvo apie šimtas mo 
terų ir kurioje buvo taip ankš 
ta, jog negalėjai rasti vietos 
kur koją pastatyti: apie sėdė 
jimą nebuvo nė kalbos. Taip 
sugrūstos moterys duso, alpo, 
kentė badą.
-- Ar ilgai išbuvote šiame 

kalėjime?
— Apie šešius mėnesius. Po 

■to mus pakrovė į gyvulinius 
vagonus, kurių buvo apie šim, 
tas (kiekviename irgi maž
daug po šimtą žmonių), ir iš
vežė į Kolymos sritį - Buchta 
Vanina uostą arti Vladivosto
ko. Kelionė truko apie du mė 
nesiūs Visus kankino baisus 
troškulys, nes maitino sūdyta 
žuvimi ir sukoriais, o vandens 
beveik nebuvo.

Atvežtos į uostą, pamatėme, 
kiek tik akis siekia, vielomis 
aptvertus lagerius su sargybų 
bokštais: juose mus ir patalpi 
no. Tiek šiuose lageriuose, tiek 
važiuojant vagonuose politi
niai kaliniai buvo sumaišyti su 
kriminaliniais nusikaltėliais, 
kurie politinius visaip kanki 
no ir net žudė.

— Ar šie lageriai jau buvo 
ta vieta, kur jūs turėjote pra 
dėti kalėti tuos dvidešimt pen 
keriu» metus9

— Ne. Iš čia mane su bū
riais kitų moterų nuvarė į lai 
va ir per Ochotsko jūrą, pro

(pabaiga 3 pusi.)

Slaptas mikrofonas šnipinėjo penkis Ame
rikos ambasadorius

ELEKTRONIKOS

WASHINGTONAS. — Slap 
tas mikrofonas, įmontuotas j 
Amerikos emblemą, kurį am 
b&sadorius Lodge pademons
travo Jungtinių Tautų Šaunu
mo tarybos nariams, yra vie
nas naujausių eletronikos iš
radimų. Jis yra labai mažas 
ir veikia tik su mažyte ante
na, neturėdamas laido.

Ši emblema buvo Amerikos 
ambasadoriui padovanota 1945 
ar 1946 metais. Ambasadoriu
mi tada buvo vėliau buvęs 
New Yorko gubernatorius A. 
Harriman. Aparatas buvo ap 
tiktas tik 1952 metais. Tokiu 
būdu jis. kabodamas prie am 
basadoriaus stalo, šnipinėjo 
šiuos penkis Amerikos amba
sadorius: Harriman, W. Smith 
A. G. Kirk. G. F. Kennan ir 
Ch E. Bohlen. Ši emblema ka 
bojo ne ambasadoje, bet am 
basadoriausrezidencijoje, vad. 
Spasso namuose. Emblema 
yra dviejų pėdų diametro.

SPECIALISTAI

«Pabaisų kambaryje»

Valstybės departamento rū 
syje yra kambarys, kuriame 
yra renkami ir rūpestingai 
saugojami Įvairūs atidengto 
šnipinėjime būdai prieš Ame
riką Lodge paskelbimo pada 
ryto JT Saugumo taryboje pro 
ga buvo laikraštininkams pa
rodytas šis kambarys, kuris 
šiaip jau yra griežtai saugo
jamas dviejų valdininkų prie 
žiūroje Jie yra vieni iš 300 
valstybės sekretoriato žmo
nių, kurie dirba saugumosky 
riuje. Šiam skyriui vadovau
ja J. W. Hanes J Apie 80 šio 
skyriaus žmon ų dirba užsie
niuose. Kiti Jungtinėse Ame 
rikos Valstybėse. Iš dirban
čiųjų užsieniuose apie 20 yra 
elektronikos specialistai Kraš 
tuose už geležinės uždangos 
.jie turi pareigą nudaryti la
bai nuoseklų kiekvieno namo 
tyrimą, kurį paima naudotis 

JAV įstaigos Čekoslovakijo
je. viename name, kuris buvo 
paimtas Amerikos karo atta 
che’s reikalams jie rado pa
slėptų net 14 mikrofonų

Dabar, kai Amerikos valdi 
ninkai yra skiriami anapus 
geležinės uždangos, jie yra at 
vedami į «pabaisų kambarį» 
susipažinti su tomis galimy
bėmis. kurios jų laukia. Jiems 
yra parodoma daugybė nekal 
tų kambario įrengimų, kur 
yra paslėpti mikrofonai. Kar 
tais jiems yra duodama uždą 
vinys, juos atrasti bet dažniau 
šiai jiems nepasiseka. Ir ta 
da jiems būna panemonstruo 
jama panašiai, kaip tai pada 
rė ambasadorius Lodge JT 
Saugumo taryboje.

Elektronikos specialistai, ku 
rie dirba šioje srityje turi iš 
radę visokių komplikuotų prie 
monių Daugumas šių būdų y 
ra laikomi slaptoje Bet kai 
kurie jau yra žinomi ir pla
čiai visuomenei. Vienu iš jų 
yra aparatas, panašus j «Gei 
ger counter», kuris pajunta 
radijo aktyvumą. Paprastai 
jis atranda paslėptus mikrofo 
nūs ir siųstuvus Kita priemo 
nė yra aparatų pora, kuri yra 

pritaisoma prie priešingų šie 
nų. Jie gali pajusti mažinusį 
judesį esantį kambaryje Už 
tenka pajudinti ranką ir apa 
ratai pradeda duoti aliarmo 
signalus, pranešdami,kad kas 
nors yra kambaryje.

KONKRETUS ĮRODYMAI...

Tačiau, kaip Lodge pasako 
jo, vėliau paaiškėję, kad ši 
sai, rod'is, medinis aras nėra 
jau toks medinis, bent tik me 
dinis iš vienos pusės. Jisaige 
rai sulipdytas iš dviejų dalių 
ir viduryje turi užmaskuotą 
mikrofoną.
Delegatams tai, žinoma, buvo 
įdomi naujiena ir jie, pasukę 
galvas į Lodge pusę, žiūrėjo 
į tą rusų «dovaną». Tiktai Gro 
mykė, ka'p sėdėjo išdidžiai 
savo kėdėje, galvą į kitą sa 
lės pusę nukreipęs, tai ir pa 
siliko besėdįs.

Tik vėliau jisai, kai Lodge 
užbaigė, gavęs balsą pateikė 
Amerikos ambasadoriui klau 
simą, kuris, mūsiškai sutrati 
kus maždaug atrodytų, kaip 
klasimas: iš kokios čia ope
ros tai buvo?

Bet Lodge tuojau sovietų 
užs. reik, ministeriui atsakė:

— iMan rodos, kad sovietų 
atstovas neatidžiai klausėsi. 
Aš čia nerodžiau fotografijų, 
nei meno išdirbinių. Aš paro 
džiau Amerikos erelio droži 
nį, kuris rusų buvo dovano 
tas Amerikos ambasadoriui ir 
kuriame buvo elektrinikų įtai 
symai, įgalinantieji asmenis, 
turinčius atitinkamus apara 
tus. girdėti viską, kas vyksta 
kambaryje.

«Mikrofoninis» karas

Mažą žodinį susidūrimą Lod 
ge tuo pačiu metu turėjo ir 
su Lenkijos atstovu. Lodge, 
kalbėdamas apie mik ofonus, 
randamus Amerikos ambasa 
dose, esančiose už geležinės 
uždangos, paminėjo, kad 25 
tokie mikrofonai buvę rasti 
ir Lenkijoje esančių, diploma 
tinių atstovų raštinėse ir pri 
Vaciuose butuose.

Ir lenkas tuojau pat, pasi 
prašęs balso, šoko aiškintis, 
jog jis nenorįs įsivelti į «mi 
krofoninį karą», nes tada ir 
jisai turėtų atkreipti Lodge 
dėmesį, kad tam tikri mikro
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3 pusi.

Baltosios Lelijos Riteris
Šia gražia antrašte atžymė 

tas Halinos Didžiulytės-Mo- 
šinskienės veikalėlis, suside
dąs iš penkių sceninių pa
veikslų. Skoningą knygelės 
viršelį puošia balta lelija, su
sijusi su kardu — ryterystės 
ženklu, dangiškai melsvam fo 
ne.

Kas tas Baltosios Lelijos 
Riteris? Nagi mūsų Tėvynės 
globėjas karalaitis Šv. Kazi
mieras, kurio 500-ajam gimta 
dienini prisiminti ši knygelė 
autorės parašyta.

Trys paveikslai vaizduoja 
Šv. Kazimiero vaikystę, jau
nystę ir jo šventą priešlaiki
nę mirtį. Prieš kiekviena pa 
veikslą pasirodo senas kroni 
ninkas vienuolis bernardinas, 
žąsies plunksna žymįs didžiu 
Įėję knygoje istorinius įvy
kius. Iškilmingai nuskamba 
jo tariami įžangos žodžiai:

«Štai ir vėl nuskambėjo va 
landa, skelbianti, kad tai kas 
bik ką buvo, nuėjo į praeitį. 
Bet čia, šitoje knygoje, lieka 
pagautos žmogaus gyvenimo 
akimirkos, kurios ateinan
čioms kartoms bylos apie jo 
nemirtingumą amžinyb ėję. 
Tad, versdamas šį lapą, aš 
jums papasakosiu šį bei tąa- 
pie mūsų vienintelio švento
jo, nuo mažens Dievo įkvėp
tojo, gyvenimą,..»

Čia kronininkas pateikia Šv. 
Kazimiero kilmės davinius ir, 
apibūdinęs jo šventą kūdikys 

' tę, pasitraukia. Scenoje išt-yš 
kėja gėlėtos Vyslos pakran
tės, kuriose pasirodo mažasis 
Šv. Kazimieras su savo bro
liais ir seserimis. Jie .skina 
gėles karališkai kop-yčia1'. Bū 
simasis šventasis įvairiais at
vejais parodo savo širdieskil 
numą. Antrame paveikslę kro 
nininkas toliau nupasakoja a 
pie Šv. Kazimiero jaunystę 
Seka gyvais dialogais supinti 
epizodai. Ir taip kiekvienam 
paveiksle gyvai pavaizduoja 
mi Šv Kazimiero gyvenimo 
momentai iki jo mirties Ket 
virtam paveivsle minimi Šv. 
Kazimiero stebuklai, kuriuos 
vaizdingai išvardina kroniki
ninkas, už scenos artistams 
vykdant kovą prie Dauguvos 
ir 1.1.

Penktas paveikslas — Lie
tuva dabarty. Jaunuolis ir mer 
gina, tautiniais rūbais apsiren 
gę, poetiškais žodžiais palydi 
gyvąjį paveikslą, vaizduojan
tį Lietuvą, sukaustytos rete
žiais moters pavidale, prie 
periūžusio kryžiaus Vilniaus 
panoramos fone. Praeina vo
ra suvargusių žmonių, žanda
rų varomų. Jaunuoliai prašo 

fonai buvę įrengti ir lenkų 
raštinėse, esančiose Ameriko 
js. Bet lenkas nuo «mikrefo 
n-inio biznio» vėl nuvedė prie 
«lėktuvinio» Jisai priminė, 
kad JAV nedavė atsakymo į 
jo teisiškai paremtą kaltini 
mą prieš JAV lėktuvų paže! 
dimą kitos valstybės terito
rijos

K. Pažėraitė

Šv. Kazimiero užtarimo, kad 
«jo skaisti ranka, kaip tada 
prie Dauguvos, nušluostytų 
verkiančios Lietuvos ašaras». 
IrŠv. Kazimieras, spindinčiais 
karalaičio rūbais, nuima pan 
čius nuo sukaustytos lietuvės, 
pakelia verkiančius vaikelius, 
ranka parodydamas kelią į 
Vilnių. Pasigirsta Laisvės Var 
po dūžiai.

Toks šio nuotaikingo patrio 
tiško veikalėlio, tinkančio mū 
sų scenai, turinys. Malonu jį 
paskaityti, bet dar maloniau 
jį buvo pamatyti Rio de Ja
neiro scenoje prieš porą me 
tų. Šio veikalėlio ištraukos bu 
vo suvaidintos per «Mūsų Po 
piečių»- radijo valandėle ir bu 
vo atspaustos «Mūsų Lietuve 
je». švenčiant Šv. Kazimiero 
dieną.

Šia proga derėtų priminti 
šio originalaus veikalėlio pa
sirodymo iniciatorių lietuvių 
misijončernų Brazilijoje direk 
torių kan. dr. Zenoną Ignata 
vičių, kuris paprašė ponios 
Halinos Mošinskienės tą vei
kalėlį parašyti. Gerb kan. Ig 
natavičius šį veikalėlį Rijaus 
scenoje labai meniškai pasta 
tė ir paskui su juo supažindi 
no braziliškąją Rijaus visuo
menę per «A Voz da Litua- 
nia» radijo valandėlę.

Tai pirmoji H. Didžiulytės- 
Mošinskienės knygelė, gražiai 
Saleziečių Italijoje išleista at 
žymėta Jaunimo Bibliotekos 
leidiniu. Tai didelė autorės ir 
salaziečių dovana lietuviška
jam jaunimui Netrukus sale
ziečiai išleis dar vieną mūsų 
mielos autorės veikalėli, bū
tent «Šiluvos Pavėsyje». Rei
kia tikėtis, kad šias knygeles 
paseks, kaip iš gausybės ra
go pasipylusi visa eilė gra
žių populiarių H Mošinskie
nės veikalėlių kurių apsčiai 
ji yra parašiusi ir pastačiusi- 
V. Zelinos scenoje.

H. Didžiulytė Mošinskienė, 
Baltosios Lelijos Riteris, 32 
psl Saleziečių leidinys R. N. 
11. Saleziečių Spaustuvė, Cas 
telnuovo Don Bosco - Italia. 
Kaina nepažymėta.

— Australijos ministeris 
pirmininkas Menzies, kreipda 
masis į Australijos pietų klu 
bą, yra vienoje savo kalbos 
vietoje pare skęs:

«Aš netikiu, kad pasaulyje 
gali būti taika. Jeigu tuo me 
tu, kai britų kolonijos žengia 
į laisvę, nepriklausomybę ir 
savivaldą, mes užmerksim 
akis ir nematysime fakto, kad 
daug senesnės demokratijos 
šiandieną tapo naujo imperia 
lizino kolonijomis Mes būtu
me kvaili, jei tikėtume, kad 
pašalinę vieną ar kitą kurią 
kliūtį, tuo pačiu galėtu n e pa 
šalinti priežastis, kurių dėka 
pasaulis gyvena dideliame 
nepasitenkinime. Pasaulyje 
negali būti taikos, iki mes vi 
si įsisąmonimsim. kad nė vie 
na valstybė negali būti paverg 
ta propaganda ir priespauda, 
— kad kiekviena valstybė tu 
ri teisę tvarkytis savo krašte 
jai patinkamu būdu.

MŪSŲ LIETUVA'
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DIDŽIAUSIAS PASAULYJE RADIJO-'! ELESKOPAS

Algimantas Pagėgis

Musu Žingsniai
Nuo Nemuno iki Atlanto skamba mūsų žingsniai — 
tautos skaudžiam likimui pasmerktos.
Nuo Kauno iki Sibiro ir Kazakstano 
benamių vieniši kapai rymos.

Nuo rytmečio aušros iki žvaigždės vakarės 
mes veltui ieškome šviesos1 
ir saulė mums vidurdienį užtemo,
Ir nesušilti mums prie svetimojo židinio liepsm s.

Ar dar ilgai klajosim po pasaulį, 
tartum turtingi elgetos keliuos?
Ar dar ilgai mes šauks me ir žadinsim, 
Kažką vidur nakties gūdžios?

Ir kas per duobkasiai surinks mūs kaulus 
nuo Niujorko, Melburne ir Maskvos?
Kas eis ieškoti mus po Alpių kalnus, 
kai vėjas ten. ir audros vien kvatos?

Tu išvedei į tolimą kelionę — 
neklausėme: «Kodėl1?» ir nei: «Už ką?» 
Su kruvina širdim prisiėmėm karionę, 
kad būtų su Tavim, o Viešp tie. taika!

Šitas braižinys rodo didžiausią pasaulyje judomą radijo 
- teleskopą, kuris dabar yra statomas vakarinėje Virginijoje 
Darbas bus baigtas 1962 m. ir kainuos 79 milijonus dolerių. 
Jo pagalba bus salima pasiekti dangaus kūnus 3s bilijonų 
šviesmečių (vienas šviesmetis yra'nuotolis, kurį nueina sau
lės šviesa per metus) Jis 19 kartų didesnis už Monte Palo 
mar teleskopą. Jo svoris bus 20 tūkstančių toneludų ir jo 
lėkštės reflektoriaus diametras ISO metrų. Aukštis bus ly
gus 55 aukštų namui.

(pabaiga iš 2 pusi)

Japonijos Hokkaido salą, nu
vežė į Kolynos srities sostinę 
Magadan. Çia vėl išvydome, 
kiek akys užmato, spygliuoto 
mis vielomis aptvertus lage
rius ir sargybų bokštus Mus 
patalpino barakuose, be langų 
ir lovų ir maitino apipuvusio 
mis žuvimis, sugedusiais ko
pūstais ir vandeniniais barš
čiais. Taip čia turėjome išgy 
vemti apie mėnesį. Paskui 
atrinko pajėgesnes moteris ir 
išgabeno į dar tik pradėtą sta 
tyti moterų lagerį. Jų tarpan 
patekau ir aš Kol pastatė ba 
rakus, arėjome gyventi po 
atviru dangumi. Nors jau bu
vo rugsėjo mėnuo, bet saulė 

vis dar* nepajėgė atšildyti įšą 
lusios žemės ir ištirpinti snie 
go. Neturėdamos žieminių dra 
bužių, kentėjome baisų šaltį.

— Kokius darbus čia dir
bote ?

— Iš šio lagerio kasdien mus 
varydavo statybos darbams į 
Magadan miestą: nešiojome 
plytas, kibirus cemento, grin 
dėme aikštes ir gatves ir kt. 
Dirbome nuo tamsos iki tam 
sos.

— Koks buvo maistas lage 
ry?

— Truputį geresnis negu iki 
šiol mūsų praeituose lageriuo 
se. Tačiau maistas buvo be
veik visas džiovintas: bulvės, 
daržovės ir žuvis.

1 £60 m. birželio 18 d.

— Kiek laiko čia išdirbote?
— Apie p’usmėtį. Paskui iš 

čia mus išvežė maždaug už 
šešių šimtų kilometrų kirsti 
miškų. Didžiausius medžies 
kirtome tik moterys, visos 
sušlapusios, braidydamos gi
liausiame sniege. Turėjome 
paprastais pjūklais nuleisti 
medžius ir supiáustyti į gaba 
lūs, nugenėti ir sukrauti į vad. 
kubikmetrus Neiškirtus nus
tatytos normos, nevesdavo į 
lagerį ir n.duodavo vakarie
nės Todėl neretai tekdavo 
dirbti miške iki vidurnakčio. 
Bekertant įvykdavo daug ne
laimių: griūdami medžiai kar 
tais užmušdavo neprityrusią 
tokiame darbe moterį. Man 
pačiai krentąs medis sužalojo 
kaklą ir nugarą.

Kirtėjos buvo saugomos sar 
gybinių su šunimis. Iš darbo 
parvarydavo į lagerį visas šia 
plas. Barakuose nebuvo nei 
grindų, nei lovų. Reikėjo nak 
voti ant šaltos žemės. O lietui 
lyjant, iš kiaurų lubų tekėjo 
srovėmis vanduo. Tik vasarą 
būdavo kiek geriau, nes tada 
pristatydavo prie laukų darbų: 
sodinti bulves, ropes ir kt. 
daržoves, kurias vėliau turė
davome ravė i.

— Kiek laiko ištverėte šiuo 
se darbuose?

— Apie pustrečių metų. Pa 
skui susirgau visų sąnarių už 
degimu Paguldė mane sanita 
riniame lagerio skyriuje. Su
sirgimų būdavo daugybė Per 
trejus metas išmirdavo beveik 
visi apylinkės lagerių įnamiai 
dėl labai nesveiko neįprasto 
klimato ir nežmoniškų gyveni 
mo sąlygų Retas kuris ištver 
davo ilgiau kaip trejus melus.

Paskui lagerių vadovybės 
ėmė rankiot? sergančiuosius 
ir invalidus ir vežti atgal į 
Buchta Vanina Išvežė ir ma 
ne. Iš Buchta Vanina gyv. va 
gonuose mus — tūkstančius 
invalidųjų moterų — išgabeno 
į Berikusį, kuris yra arti Ki
nijos sienos. Vidurinėje Azijo 
je Patalpino vad. žemės ūkio 
lageriuose, kur teko sutikti 
daugiau lietuvių ištremtu iš 
Lie uvos įvairiais metais Čia 
gydytojai patikrino sveikatą 
ir s' eikesnes moteris vėl pris 
tatė prie ūkio darbų. Reikėjo 
dirbti nuo tamsos iki tamsos. 
Sodinome bulves, plovėme šie 
ną ir kt. Tačiau daug kas čia 
susirgdavo nuo vandens var
tojimo, nes lageriuose šulinių 
nebuvo: vandenį atveždavo iš 
pelkių. Jis buvo rudas, dvo
kiąs ir su buožgalviukais.

Paskui mus iš čia vėl išga 
beno į kitus žemės ūkio lage 
rius: aš patekau į Suslavos la 
gėrį Kemerovo srity. Čia taip 
pat buvo daug lietuvių. Taip 
beblaškant mus iš vieno lage 
rio į kitą, atėjo 1955 m.

— Ar teko Sibire sutikti lie 
tuvių, jau atlikusių bausmes?

— Taip. Atlikusius bausmę 
paprastai nuveždavo į lauko 
vidurį, iškraudavo ir liepdavo 
iš nieko įsikurti Robinzoniš
ku sumanumu lietuviai pasis 
tatydavo trobelę ir taip pra
dėdavo gyventi.

—- Kaip pasisekė iš Sibiro 
išsivaduoti?

— Stalinui mirus, buvo pra 
dėta peržiūrinėti bylos tų.'ku 
rie tapo invalidais Jei pen
kios gydytojų komisijos pripa 
žindavo, kad tas ar kitas in
validas nebetinka darbams, 
to byla buvo perduodama teis 
mui, kuris savo ruožtu politi 
nj kalinį išteisindavo arba dar 
ir tokau palikdavo lagery. Gy 
dvtojų komisijos mane pripa 
žino nepagydoma invalide ir

(nukelta į 4 pusi,)
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São Paulo.

— Ateinantį sekmadienį, 
birželio 19 dieną po 9 vai. šv. 
Mišių yra šaukiamas ateiti
ninkų kuopos susirinkimas. 
Visiems nariams dalyvavimas 
privalomas.

Susirinkimo programa aktu 
ali, įvairi ir įdomi. z

Kviečiame dalyvauti, taip 
pat, visą S. Paulo jaunimą, 
nes po susirinkimo įvyks pa
sitarimas su vilų Jaunimo ats 
tovais «Jaunimo Šventės» rei
kalu.

Laukiame susirikime ir 
mūsų studentų, kurių talka 
mūsų veikime yra labai rei
kalinga'

Valdyba

(atkelta iš 3 pusi.) 

perdavė teismui, kuris mane 
dėl sveikatos atleido iš lage
rio, bet bylos nepanaikino. 
Man buvo duota teisė apsigy 
venti Sovietų Sąjungos ribo
se. Vėliau, 1955 m. vasario 
mėnesį man pavyko išgauti 
leidimą apsigyventi Lietuvoje.

— Kokias pragyvenimo gali 
mybes radote Lietuvoje?

— Apsigyvenau Kaune pas 
motiną. Darbo gauti Sibiro la 
gėrių įnamei nebuvo įmano
ma.

— Kaip pasisekė gauti lei
dimą išvykti iš Lietuvos?

— Aš jau buvau pasidariu
si Austrijos piliete dar gero
kai prieš mano pagrobimą. 
Tuo tarpu gi pagal Austrijos- 
Sovietų Sąjungos sutartį visi 
Austrijos piliečiai turėjo būti 
grąžinti iš Rusijos į savo tė
vynę. Aš kaip tikį šitą tašką 
ir mušiau Rašiau net šiuo rei 
kalu laišką Vorošilovui. Ta
čiau iš to būtų nieko neišėję, 
jeigu į mano bylą nebūtų ener 
gingai įsikišęs Austrijos kon
sulatas Maskvoje ir mano dra
ugai Vienoje. Pagaliau netikė 
tai, kaip koks stebuklas, atė
jo man išvažiavimo į Austriją 
viza. Tačiau ir vėl kliūtis. 
Jokia geležinkelio stotis Lie
tuvoje nepardavė bilieto į 
Vieną. Dėl to turėjau važiuo
ti į Maskvą, kur Austrijos 
konsulatas išrūpino bilietą į 
Vieną: aš ją pasiekiau 1957 
m. bal. mėnesy.

— Ar patenkinta gyvenimu 
Vienoje?

—- Įsikurti buvo nelengva. 
Tačiau po tiek išgyvenimų 
jaučiuosiu laiminga, kad dar 
tebeturiu kūne sielą ir galiu 
laisvėje gyventi.

Draugas

Ponią mokytoją ANTANINĄ GUDAVIČIENE, ilga
metę liet, kalbos mokytoją, vardinių proga nuoširdžiai 
sveikina

Jos Mokiniai

Antaniniu
Šv. Antanas yra laikomas 

įsimylėjusių globėju Žmogaus 
gražiausias laikas yra .jaunys 
tės meilės laikas Riek tų au 
ksinių svajonių ilgesio, džiau 
gsmo ir laimės, na, ir rūpes
čių atneša su savimi tas lai 
kas.

Įsimylėjusiam, rodos ir gė
lės gražiau žydi ir paukščiai 
nuostabiau čiulba... Mėgsta

Kamanėlėje
Laukuos žydėjo visos gėlės
Ir paukščių -dainos skardžiais skriejo — 
Širdis tada dainavo himną,
O gėlės laimės pavydėjo .. .

Menu, žiedelį mažą skyniau, 
Mažytę baltą ramunėlę:
«Myli — nemyli», laimę pyniau, 
O vėjas supo baltą gėlę .

Laukuos žydėjo Visos gėlės
i aukuos margi drugeliai skriejo...
Balta ramunė laimę lėmė.
Bet balto burto netesėjo ..

Švenčiausia Trejybė ir Meilė
Šv. Jonas Apaštalas' iškelia 

vieną be galo reikšmingą ir 
džiaugs ningą tiesą, būtent, 
kad Dievas yra meilė: «Kas 
nemyli, tas nepažino Dievo, 
nes Dievas yra Meilė!» Tikro 
ji meilė reiškia pasimėgimą, 
troškimą būti su m; Ūmuoju 
asmeniu, norą su juo susijung 
n, jam gera linkėti ir daryti, 
dė! jei šsižadėti ir jam aukotis

Ir Švč. Trejybės paslaptį ga 
ūma geriau'suprasti tos didin 
gos tiesos šviesoje — Dievas

Mintys
burti, kad dar kartą įsitikintų 
savo laime

Kaip gaila, kad šita jaunys 
tės meilė jeigu jos nemokėta 
saugoti, greit perdega, palie
ka sausi pelenai Vietoj lai
mės - karčios ašaros ir gilus 
nusivylusios širdies skausmas

Panašias mintys tik su po 
ėtes išjautimu dėsto Dal.ia 
P r i k o c k y t ė savo 

yra Meilė Kada. Dievas Tė
vas protu apžvelgia savo es
mę. tada kyla arba gimsta Die 
vo Sūnus Tėvas ir Sūnus pa
žįsta juose esantį begalinį ge 
ri ir grožį iš to au iščiausio- 
jo Grožio ir Gėrio kyla gyva 
tarpusavė Meilė arba Švento
ji Dvasia Dievuje yra viena 
dieviškoji prigimtis ir viena 
esmė tačiau trys asmenys. 
Jų nuolatinis, amžinas kilimas 
praeina iš tobuli ..smjoGerio 
ir Meilės pažinimo. Dievas Tė 
vas pažindamas savo esmę 

amžinai gimdo Dievo Sūnų Iš 
Tėvo ir Sūnaus tarpukarės 
meilės amžinai kyla trečiasis 
Švenč. Trejybės asmuo - Šv. 
Dvasia.

Švenč Trejybės paslaptį ga 
Įima pavaizduoti kad ir neto
bulais palyginimais, pavz . 3 
kampai šutinio vieną trikam
pį; viena saulė teikia šviesą, 
š’dimą ir spalvas; vanduo bū 
na ledo, skysčio ir garo pavi 
dalu; vienoje mūsų substanci 
joje randasi protas, valia ir 
atmintis...

Dabar galime atsakyti į se 
novés filosofo Platono klausi 
mą:

Jei yra vienas Dievas, 
tai apie ką jis mąsto? Kiek
viena protinga būtybė priva 
lo mąstyti. Jei yra vienas Die 
vas. tai ką jis myli? Kad bū
tum laimingas reikia mylėti!

Dievuje yra trys asmens, 
nors viena dieviškoji esybė. 
Dievas viso ko pradžiair šal 
tinis, amžinai mąsto Žodi, sa 
vo Sūnų. Tėvas mylį Sūnų, sa 
vo tobulybės paveikslą Ir Su 
nūs myii Tėvą Jiedu vienas 
kitą myli tokia stipria, galin
ga ir tobula meile, kad tas jų 
atsidavimas, atsidusimas arba 
meilės kvėpimas nėra praei
nantis, kaip mumyse, bet tam 
pa gyvąja meile, gyvu asme 
niu kurį vadiname Šv. Dva
sia

Ir Dievas nepasilaikė tik 
sau savo gyvybės ir galybės 
paslapties, bet pasidalino su 
kitais — sutvėrė daugybę tva 
rinių D evas nepasilaikė vien 
sau savo proto ir valios gro
žio, bet suteikė ir savo die
viškai dvasinio grožio savo 
tvariniams — angelams ir 
mums, žmonėms. Meilę neno
rėjo tik sau pasilaikyti Die
vybės past plies. Dėlto Ji ap 
sireiškė žmonėms ir malone 
padarė mus savo viršgamtiš- 
kos, dieviškosios prigimties 
ir laimės dailininkais!"

Meilė siekia būti panaši į 
mylimąjį. Taigi iš tos meilės 
Dievas-Jėzus Kristus priėmė 

mūsų prigimtį, ir būdamas ti 
kras Dievas, tapo tikru žmo
gumi. Meilė siekia prisiimti 
mylimojo asmens kančias, nu 
sikaltimus ir bausmes. Meilė 
nupynė Kristaus Kančios isto 
riją Ji aukštai iškėlė spindin 
tį atpirkimo ir pergalės Kry
žių žmonijos išgelbėjimui bei 
paguodai

Apleisdamas žemę, meilės 
įkvėptas Dievo Sūnus kalbė
jo: «Aš melsiu Tėvą, ir jis 
jums duos kitą Ramintoją, kad 
pasiliktų su jumis per amžius 
tiesos Dvasią!» Ir Šv. Dvasia, 
Sekminių dieną nužengus ant 
apaštalų, tapo jų Mokytoja ir 
Vadovė bei tikinčiųjų bendruo 
menės siela. Bažnyčioje die- 
viškųjų perteikimas priklauso 
ne tiek nuo silpnų ir klystan 
čių žmonių, kiek nuo Tiesos 
Dvasios; jos vadovavimas bei 
išlaikymas ne nuo netobulų 
ganytojų, bet nuo meilės Dva 
sios. kuri rikiuoja ir palaiko 
Kristaus mistinį Kūną, Dievo 
išrinktųjų vaikų šeimą. Taip 
pat, kiekvieną iš mūsų tikin
tįjį Šv. Dvasia xis apšviečia 
savo šviesa ir savo meilės jė 
ga vis ragina, veda, remia ir 
net persekioja ir persekios 
tol. kol nepasidarysime šven 
ti bei panašūs į Kristų, Die
vo Sūnų, dieviškosios Tobuly 
bes žmogiškąjį paveikslą.

Bažnyčia pagal Šv. Raštą 
yra Dievo Karalystė arba Dan 
gaus Karalystė žemėje. Da
bar mes nepilnai galim džiaug 
tis. Mat, dangus yra ten, kur 
randasi džiaugsmo pilnybė, 
kur patenkinamas proto ilge
sys. kur nutildomas širdžių 
troškulys ir meilės, laimės 
siekimas. Dangus, yra 
bendravimas su tobulu Gyveni 
mu, su tobula, Tiesa, Meile bei 
Gėriu su Dievu Tėvu, Sūnumi 
ir Šv. Dvasia.

Štai kokia didinga Švč. Tre 
jybės paslaptis ir jos meilės gy 
venimas.Ji, kiekvienos žmogiš 
kos meilės šaltinis. Pagal savo 
paveikslą įdėjo Dievas žmo
gaus širdį meilės galią. Jis no 
ri, kad žmogus irgi taip kilniai 
mylėtų Tikrai, kokia dieviška 
yra meilės kilmė ir didingajos 
prasmė' Kiekvienas sveiko pro 
to žmogus apie meilę galvoda 
mas turėtų tai įsidėmėti, savo 
purvinais batais nesutryptišv. 
dalykų ir Evangolijosjžodžiais 
tariant «nemesti perlų kiau. 
lems» bei šunims.

Dr. Kun. A. Milius.
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NATŪRALIZACIJOS DOKUMENTUS

Jums greitai, pigiai ir sąžiningai gali sudaryii ko
mercinė raštinė «LITUANICA» Rua Florencio de Abreu, 
157, 2.0 andar, Conjunto 204, Tel 33-6276. Adresas laiš
kams: «LITUANICA» Caixa postal 7988, São Paulo.

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

ZàncaJ /Povilaš Thibetià
' LIETUVIS ADVOKATAS

Kai Jums reiks kokio nors patarnavimo, 
kreipkitės Į savo tautietį

RAŠTINĖ REZIDENCIJA:
Rua Boa Vista, 133 $ PAUTO ^auna’
5° 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.
* Visi persiuntimo mokesčiai ir muitas apmokami čia. 

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

arba pasiūti čiame naują.
Kreipkitės oas:

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

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ

PRANAS & CIA. LTDA.

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.
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,

Madeiras em gerai

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

Rio de Janeiro

Rua Barão do Pirai. 65.
Vila Zelina - São Paulo.

«TĖVYNES GARSAI»
LIETUVIŠKOS MUZIKOS VALANDA.

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

S E K M A D I E’N I A I 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!
Vadovauja «TĖVYNĖS GARSAI» Kolektyvas.
Adresas: Caixa Postai 403, S. Paulo. BRAZIL.

Serraria « I T A » — Serra dos Aimorés — Município de 
Nanque - Estado de Minas Gerais

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

Emiiih«iiftmi!nnaiHHniiiiiiii.rtiiinitni(iiiiiiitiiini>iii tunu m tu m hí ui uihh ui iii w h n itin s. n « . .....................

í ESCRITÓRIO CONTÁBIL «V. ZELINA- Í
1 IRMÃOS BAUŽYS į

Regletrado ne Ci Rl Cl oot> o n <» 55’

ę Pęa. S. José Campos, 8 S/ 2 - V. Zelina - S. Paulo Į
į I Telefone

J Aberturas de firmas
5 Encerramentos de firmas
J Transferencias de firmas 
į Contraí, na Junta Comercial 
| Diskai, na Junta Comercial 
| Escritas Fiscais 
| Escritas Comerciais
I HORÁRIO das
v <U> IB V W VHP U du -1» «B l> tulip «91)|) 10 «D W<1* >l> m

63-6005 b------------------------------------- =
Contratos de locação į
Cartas de Fiança g

Requerimentos I

Balanços g

Alvarás diversos
Seguros de Fogo e S

Seguros de acidentes =
ás 19 horas. ž

sunitu imi up im mull 't»uu «'lit 'in wwituniiç tm

EfCRIlWO CON¥AŪ?liiL

-Naš cimento

Irmãos Nascimento
REG C R C, SP. Nro 1.484

Atlieka firmų atidai y us, 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. 63-7140 - S. Paulo

Skaitykite «Músu Lietuva»

VIENTNT”’J.AI ATSTOVAI GARSIOJO VANDENS L INDO T A

IB5MÃCJ CAKIRilEKl m*
Lindoya vanduo yrr jeaai žinomas gėrimas, 

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

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

SÃO PAULOCaixa Postal 3967

muib snoiaa ss mawsnmHitiiiM

ji PREKYBOS NAMAI SPR1NDYS & CIA. II
pga. S. José dos Campos, 1 - V. Zelina - Telefonas 63-59151
B Qelezieâ išdirbiniai ir dažai viškaš ele/ctroš 
h įrengimai namu reikmenš ir zaišlai, 
y ivavtiaušioš dovanoš višomš proaomš.

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

JAKUTIS & L A PI E N IS LTDA.

RUA COSTA BARROS, 34-C TEL. 63-3285 V/LA ALPINA
■■ bb **b bc • o kb mb bm bbuc Sb b õ s bbb b bb b v u b * b w m b ãã b b b b cv ■ b b a b b bb bbb**b bb ibmb s * vbb b b b b e b i ! Nb ilOHHfflDOnB
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MARTYNO MAŽVYDO BIBLIC

— Šį sekmadienyje ruošia
mame Lietuvos okupacijos 20 
metų minėjime kalbėti yra pa 
kviesta São Paulo parlamento 
vice pirmininkė deputatė Ma 
ria Conceição Costa Neves, 
kuri prieš pora metų lankėsi 
Rusijoje ir ten savo akimis 
matė darbininkų gyvenimą,

— Kongregadai ėmėsi ini
ciatyvos dar vieną krepšiniui 
aikštę paruošti: aptverti ir iš 
cementuoti, kuri bus naudo
jama krepšinio bei tinklinio 
žaidimams Aikštės paruoši
mui reikia cimento, geležies, 
žvyriaus. Jei kas minėta me
džiaga, ar pinigais jaunimo 
iniciatyvą galėtų paremti, 
sportą mėgstąs jaunimas bu
tų labai dėkingas Nauja krep 
šinio aikštė yra šalia seselių 
gimnazijos salės.

— Florestos krepšinio pir 
moj komandoje, daugiausia 
taškų medžioja Radvilas Go- 
rau'skas. Vienoje iš paskuti
nių žaidynių sumetė net 34 taš 
bus Antroj eilėje stovi jo bro 
lis Mindaugas Floresto klu
bo pirmoj komandoj tuoj pra 
dės lošti F. Nanartonis ir bro 
liai Grigoniai. Komandos tech 
nikas yra Petras Genevičius, 
kuris praėjusiais metais trei 
navo São Paulo lietuvių krep 
šininkus prieš atvykstant A- 
merikos lietuviams sportinin 
kams

— Iš Lietuvos Pijus Zalen- 
ka paieško savo giminių Za- 
lenkų gyvenančių São Pauly 
je. Ieškomieji prašomi kreip
tis į prel. P. Ragažinską.

— Birželio m. 9 d. grįžo iš 
atostogų, Amerikos ir Kana
dos, agr. AI. Boguslauskas su 
dukrele Silvija. Kelionė vyko 
laimingai.

— Birželio m. 29 d. išskren 
da Amerikon ilgesniam laikui 
Seselė M. Evangelista ir se
selė M. Teresė. Kartu skris 
ir advokatė Irene Gritėnaitė.

— 40 vai. adoracijos atlai
dai Vila Zelinoje prasidėjo 

Lietuviškas Grožio Salonas

, « V E N ŪS »
RUA GENERAL įFLORES, 135 — BOM RETIRO

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

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

Gera kokybė, pigiau kaip kitur, greitas įteikimas, 
mandagus patarnavimas tiktaiANTANO PAVILONiC
Manufatura de «Betões Estrela»

Rua Prof. Gustavo P. de 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.

penktadienio ryte. Penktadie
nio vakare mišios 19,45. Šeš 
tadienį ir sekmadienį 19' vai,

KVIEČIU TALKON
KERMOŠIUI

Iš artimiausių numatomų 
darbų yra bažnyčios priekyje 
esančių kolonų užbaigimas 
(apvilkimas marmuro ar ko 
nors panašaus imitacija), ben 
drai bažnyčios priekio p gra 
žinimas ir šventoriaus išci- 
mentavimas, kad lietus neiš
neštų žemių. Šiems darbams 
apmokėti pajamų daugumą 
galima gauti iš kermošiaus. 
Bet jo pasisekimui reikia vi
sų talkos: vieniems atliekant 
paruošiamus darbus, kaip ba
rakų sustatymas, elektros su
vedimas ir kt. Pelnas priklau 
so ir nuo fantų (prendų) gau 
sumo Visi ir visos, kurie su
tektų parinkti kermošiui fan
tų prašyčiau užeiti kleboni- 
jon ir paimti atatinkamus la
pus fantams rinkti Prašyčiau 
ir kitų apylinkių, ne vien Vi 
la Zelinos, lietuvių tal-onatei 
ti. Jei fantų rinkėjai neap; a n 
kytų, prašyčiau juos kleboni- 
jon atnešti. Kermošius prasi
dės liepos m. 2d, Bus šešta 
dieniais ir sekmadieniais

Su visų talka ir darbu per 
kermošių bus galima sukepi 
pinigai numatytiems darbams.

Prel. P. Ragažinskas
Klebonas

— Gimnazijos salės refor
mai aukojo: Liet. Kat. Ben
druomenės choras. Cr.S 10.000 
00; P. Šimonis Cr. 5 000,10, J. 
Baužys Cr. 2 500, 0; Alb. Am
brazevičienė, Jonas Tatarū- 
nas po Cr. 2.000,00; Alg. Bau 
žys, K. Baužys, Rimkus, O. 
Stopka, V. Trojeckas S. Van- 
cevičienė, po Cr. 1 000.00, J. 
Pikūnas, V. Bogdavičius, O. 
Guigienė po Cr. 500,00. Yra 
eilė žmonių paskolinusių su 
lig galimybės.

Visiems aukotojams irsutpi 
kusiems paskolą nuoširdžiai 
dėkoja.

Tradicinis, liepos mėnesio sestadieniais ir selcma- 

. dieniais KERMOŠIUS

V I L A Z E L I N O J E
Čia smagiai praleisi laiką, skaniai užkąsi, su pažįstamais su 
sitiksi ir paremsi parapijos darbus.
©)<33&-()<n2B®-(>^ssas-<)4E^c)-ciE3s>-0'<s£?s»»()'eaK»-(><3aí.»o«as3>o-«âz3X)'«ESí»’0-<fflaro-o-eKs#-f'

Ilgametį «Mūsų Lietuvos» tai 
kininką poną

ANTANĄ SKREBĮ 
vardinių proga nuoširdžiai 

sveikina 
«Mūsų Lietuvos» 

Bendradarbiai

♦5» ♦!* ♦** *1* *♦* ’J* *i* *X4 *X4 *X

— Praėjusį penktadienį, 10 
birželio mirė tautietė Feolilė 
Bagdžius. Tapo palaidota Tre 
membė kapinėse Mirusios gi 
minoms: jos vyrui ? Martynui, 
vaikams Juozui. Monikai. Al
binai ir Marijai, žentams anū 
kams ir broliams Juozui, An
tanui ir Kazimierui reiškia
me gilią užuojautą.

— Dėmesio Lapoj gyve
nantiems: Sąryšyje su minėji 
mu tragiškų įvykių Lietuvos 
Istorijoje > teinantį sekmadie
nį. S Benio salėję trečią vai. 
po piet įprastinių pamaldų 
lietuviams Lapoję tą sekma
dienį nebus ' ‘

— Visiems pažįstamas Misi 
jonierius T Jonas Bružikas 
turėjo sunkią ir pavojinga nu 
garkaulio operaciją ir pama
žu sveiksta italų lygonihėje 
Urugvajaus sostinėje Monte
video Prašo visų prisiminti 
jį savo maldose.

(pabaiga iš 1 pusi)

mo baie Simonaitis pabrėžė, 
kad vasario 16 dienos gimna 
zija — didžiulis lietuvių tau 
ios švyturys Vokietijoje — 
laikosi daugiausia amerikie
čių lietuvių aukomis. Vasario 
16 d gimnazija, jo žodžiais, 
yra labai aukštai įvertinama 
ir Vokietijos pareigūnų. Bon- 
noje aplankiau Vokietijos Už 
sienių Reikalų ministeriją, kur 
buvau labai mandagiai priim
tas, ir okie ijos-+mbasadorių 
Brazilijai, kuiis dabar ten gy 
dost, patirdamas daug reikš
mingų dalykų, liečiančių Lie

KIRPIMO IR SIUVIMO MOKYKLA

“jcruA”
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 da Graça, 381 — casa 6 — Bom Retiro ------

SKAUDA DANTĮ?
Nieko nelaukdamas kreiptis į chirurgą dantistą

oŽh. .Malio de 9ranęa Catna'ig.o,

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

tuvos ir Vokietijos santykius. 
Susitikau su advokatu Rusk, 
gyv. Londone, kuris painfor
mavo apie jo iškeltas bylas 
prieš Vokietijos įstaigas, del 
indenizacijos lietuviams klai
pėdiečiams už nacių laikais 
nusavintą turtą ir patyriau, 
kad keletas žydų šeimų tokias 
bylas jau yra laimėję

Beje, labai malonų įspūdį 
padarė priėmimas kurį prela 
tas L Tulaba man surengė 
lietuvių kunigų Kolegijoje Ro 
moję. Ten pajutau tikrą lietu 
višką šilumą ir puikius san
tykius tarp Lietuvos Vyriau
sybės bei Dvasinės vyresny
bės vadovaujamų sluoksnių.

Buvo ir kuklesniu susitiki
mų kurie man buvo labai nau 
dingi- geresniam europiečių 
galvosenos supratimui

8 KAI* JŪS MINISTER!, 
ĮS1VAIZCUOJAT ARTIMIAU
SIĄ PASAULIO ATEITĮ?

)— Nesu asrologas. Net ir 
būdamas juo nedrįsčiau skelb 
ti to. kas bus Viena šiandien 
y-a aišku: mūsų įurimieji di 
plurrai jaunehepritaikomi nei 
kultūrinio, nei politpnio gyve 
nimo ritmui, žinoma, jei tai, 
kas šiandien daroma tarptau 
tinėj arenoj galima būtų pava 
dinti politika. Mūsų tautą iš
gelbės tikėjimas, kantrybė ir 
darbas. Niekas mūsų Tėvy 
nės neišduos priešams, jei 
mes patys būsime sklidini mo 
ralinių dorybių ir tautinės sa 
vigarbos Jei politikai šiandie 
daugiau rūpinasi Afrika, Die
ve jai padėk, tačiau Lietuvai 
ir jos kaimynams išauš lais
vė. Esu tuo tikras. Kas dėl 
pasaulio, tai jo ateitis man 
valdonas, kaip neįsivaizduoja 
mų staigmenų pynė.

9. KUO ESĄ LAISVAME PA 
ŠAULY LIETUVIAI GALI PA- 
GRE TINTI LIETUVOS IŠLAIS 
V1NIMĄ?

— Ateikime visada garbin
gi ir veiklūs;

ŲETUVIŠ
TRANSLIACIJOS

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

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

Kartojama 42 metrų banga 
8 vai 30 m. ryto.

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

VATIKANAS, bangos 19, 25 
3; ir 196 metrų kasdien Lietu 
vos laiku 20 vai. 15 min. ligi 
21 vai. 30 min.

Sekmadieniais dar nuo 10 
vai. 30 min ligi 11 vai.
1S AMERIKOS: - c

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

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

ir 31.

ATESTADO GRATIS

Por sentença do M. Juiz de 
Direito da 4.a Vara da Fami- 
l«a e das Sucessões, dr Mar 
cos Nogueira Garcez foi abo 
lida a cobrança de custas pa 
ra a expedição de atestados 
de «vida» e de «estado civil» 
para aposen ados e pensionis 
tas dos institutos de Aposen
tadorias e Pensões, bem co
mo a autoridade que os subs
creve não tem direito a qual
quer emolumento.

Esses atestados sempre fo
ram expedidos e cobrados 
pelos Cartorios de Registros 
Civis da Capital e assinados 
pelos Juizes de Paz, mas. o 
lAPi expediu circulares aos 
Cartorios comunicando que 
aqela autarquia aceita, tam
bém. atestados assinados pe
los seus respectivos Oficiais, 
acumulando, portanto, agora 
as duas funções, isto e, ex
pedi los e assina-los inteira
mente gratis.

— VILA ZELINOS LIETU
VIŲ KUNIGŲ telefonas 63-5975.

«J»

«MÚSU LIETUVĄ» GALIMA 
UŽSISAKYTI

Ir prenumeratą apsimokėti 
pas šiuos asmenis:

Kun. J. Šeškevičius V. Želi 
uos klebonijoje,
- B Šukevičius (spaustuvėje) 
Av. Zelina, 515

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

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

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

Juozas Mateliėnis, Rua ta
tai, 26, Casa Verde,

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

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

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

VI Pupienį, Rua Lituania 
07. Mooca.

B. Tubelį ir Kučinską, Mo’ 
nho Velho.

St. Jurevičių ir Stočkų Par 
que das Nações.

6


	1960-nr24-MUSU-LIETUVA-00169
	1960-nr24-MUSU-LIETUVA-00170
	1960-nr24-MUSU-LIETUVA-00171
	1960-nr24-MUSU-LIETUVA-00172
	1960-nr24-MUSU-LIETUVA-00173
	1960-nr24-MUSU-LIETUVA-00174

