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Ateities Auksinis Jubile us v
JAVON1S

SOVIETINIAI TECHNIKAI APLEI
DŽIA PEKINĄ

Rugsėjo m. 2, 3 ir 4 pašau 
lio lietuvių sostinėje, Čikago 
je vyksta Ateitininkų penkias 
dešimties metų kovų ir darbo 
suk-.kt es minėjimas.Tai reikš 
mingas įvykis pro kurį tylo
mis negalima praeiti.

Kas yra tie ateitininkai ir 
iš kur jie atsirado? Jų istori 
ja yra sekanti.

Kai ietuva buvo okupuota 
Rusuos carų, lietuviškas jau
nini is aukštuosius mokslus tu 
nėjo daugumoje eiti Maskvos 
ir kituos universitetuos nes 
Lietuvos universitetą, Vilniu
je, rusai uždarė, jį perkėlė į 
Maskva. Jie norėjo anot vysk. 
Baranausko kad Lietuvoje bū 
tų ir tamsu ir juoda. Šia pro 
ga pažymėtiina, kad Vilniaus 
universitetui šiais metais suė 
jo 3M» metų Jis senesnis už 
visus Rusijos universitetus.

Pabaigoje devynioliktojo ir 
pradžioje dvidešimtojo šimt
mečio Rusijos u oi versite tuo
se viešpatavo nihilistinė, ma- 
teria'istinė dvasia, priešinga 
krikščionybei. Dalis ir lietu
vių studentų, kurie nesugebė 
jo kritiškai vertinti tuo metu 
.kleidžiamas idėjas, tapo tų 
idėjų aukomis, kurias vėliau 
skleidė grįžę į savo tėvynę 
Juk savo laiku buvo įsigalė
jusi pažiūra kad mokytas žnio 
gus negali būti tikintis, kad ti 
kėjimas nesuderinamas su 
mokslu.

Kritiškesni lietuviai studen 
tai, atsinešę iš namų stipres
nes lietuviškas tradicijas pla 
čia-i susipažinę su Vakarų Eu 
ropos studentijos idėjomis, su 
sirūpino ieškoti priemonių pa 
sipriešinti nilistinėms idėjoms 
kurios faktinai ruošė kelią 
socializmui.

Šis lietuvių katalikų studen 
tų sąjūdis studijuojančių tiek 
Rusijos, tiek Vakarų Europos 
universitetuose, prasidėjo 1910 
m. Žinoma jis buvo slaptas. 
Tuo u.etų Kaune buvo leidžia 
mas mėnesinis žurnalas Drau 
gija ir prie jo priedas jauni
mui Ateitis. Katalikiškai nusi 
teikusi studentija pradėjo bur 
tis apie Ateitį. Iš čia kilo atei 
tininkų vardas.

Pažymėtina, kad vienas atei 
tininkijos pionierių organiza- 
toriųyraDr ELIZIEJUS DRaU 
GELIS, šiuo metu gyvenąs 
Guaianazes priemiestyje. Atei 
tininkija Lietuvai davė labai 
daug. Ji gelbėjo jaunimą nuo 
nukrikščionėjimo ir surusėji- 
mo. Ateitininkai aktyviai reiš 
kėši pirmojo pasaulinio karo 

metu Rusijoje kovodami prieš 
komunizmą Kai atėjo momen 
tas kurti sava valstybė atei 
tininkai paliko mokyklų suo
lus ir su g’nklu ėjo fr ntan 
Pirmoje karo mokyklos laido 
je apie 90 procentų buvo atei 
tininkai. Daug jų nebegrįžo 
iš fronto. Ateitininkai aktyviai 
dalyvavo Lietuvos valstybės 
atstatyme poli ikoje kultūri
nėje kūryboje ?š jų eilių išė 
jo žymių mokslininku, raišty 
bini kų, visuomeninkų Ateiti 
ninku įnašui Lietuvos gyveni 
me aprašyti vieno straipsnio 
ribose nėra galimybės Tai 
plati tema.

Šiandieninė Ateities Fede
racija susideda iš trijų sąjun 
gų: moksleivių besimokančių 
gimnazijose ir sctenti ike stu 
dentų — studijuojančių uni
versitetuose ir sandraugių — 
ha gūsių aukštuosius mokslus. 
Jų obalsts — Visa atnaujinti 
Kristuje, tiek privatų, tiek vie 
ša gyvenimą.- ■. ,

Ateitininkai savo auksinį ju 
biliejų švenčia toli nuo Tėvy 
nės Bet idėjoms rubežių nė
ra Kongreso dalyviai savo 
mintimis ir širdim su Lietuva 
ir Lietuvoje. Jie su tais ku
rie kovoja už laisvą Lietuvą. 
Jie lenkia galvas kritusioms 
garbės kovų lauke ir tremty
je. Endziulaitis, Matulaitis,
Kumpis. Krasnickas, Januše- 
vičius, Bauba, Dovydaitis, ar 
kivysk>. Reinys, Skrupskelis ir 
dar labai daug kitų vardų ne 
palūžo gyvenimo kovoje, ir 
garbingai kovojo, laisvės ir 
gyvybės kaina apmokėjo sa
vo idėjas.

Katalikiškoji Lietuva daug 
vilčių deda j naująją ateiti- 
ninkijos kartą, nes ateitinin
kų idejes Šiandien lygiai tiek 
pat aktualios kaip prieš 50 
metų. Kongresas sukels entu 
ziasmo ir ' nuties konkrečius 
darbo ir kovos kelius. Šia 
proga linkime, kad sekantis 
kongresas jau būtų ne Chica 
goję ar New Yorke, bet Vil
niuje ar Palangoje.

- ---

1200 LIETUVIŲ Į KAZACHS
TANĄ

Šm liepos 20 d. iš Vilniaus 
į Kazachstaną išvyko 7C0 me 
chanizatorių ir E00 darbo re
zervų mokyklų’auklėtinių. Jie 
«savanoriškai» vyksta padėti 
kurki naują gyvenimą kazachs 
taniečiams.

— (E) Š.ųi liepos 25 d. Če

Pirmieji konkretūs įrody
mai, kad Maskvos ir Pekino 
santykiai yra įtempti yra 
straipsniai,pasirodę kinų spau 
doje apie sovietinių technikos 
ekspertų išvykimą i,š Kinijos 
Tuo pačiu metu sovietinė 
spauda suaktyvino s'vo puo
limus. nukreiptus prieš kinio 
čių kairiojo sparno nukrypė
lius. Maskva ėjo taip toli, 
kad visi.s tuos, kurie pritaria 
Pekino išreikštoms nuomo
nėms, vadina c-kvailiais arba 
dogmatininkais* (Maskvos « z 
vestija») Mažiau, nei dviejų 
savaičių bėgyje, “Izvestija ’ 
net trečiu kartu užsipuolė 
Pekiną Matomai, kad ir so
vietinių technikų išvykimas 
iš Pekino nėra be sąryšio su 
aštria Maskvos ideologine po 
lemika prieš Pekiną Šiame 
kontekste gali būti tik dvi 
prielaidos-, arba Maskva ap
traukė savo technikus, arba 
Pekinas atsisakė Maskvos pa 
tarnavimų.

'Tikslus sovietiniu ekspertų 
skaičius nėra žinomds; mano 
ma. jų galėtų būti apie 5.0ii0. 
Žinoma tik (oficialiais Kinijos 
duomenimis), kad paskutinių 
10 metų bėgyje tam tikriems 
ne vienokio ilgio ilgio tar
pams. į Kiniją buvo nusiusią 
10 80» ekonominių, kultūrinių 
ir auklėjimo ekspertų. Skai

- Abiejų Amerikos konti
nentų. viso devyniolikos va’s 
tybiu. užsienio reikalų mmis 
teriai, susirinkę Costa R ca 
sostinėje pasmerkė São ro. 
mingos ir Kubos diktatūras. 
Pasisakė prieš bet kokią inter 
venciją kitų valstybių Amen 
kos kontinente. Šiuo atveju 
buvo specialiai pasmerktas 
Rusijos ir Kinijos kišimasis 
į Kubos vidaus reikalus

Kubos vyriausybė buvo pra 
šyta atsisakyti rusų ir kinie
čių pa amos o kilusius sun
kumus išspręsti su Amerikos 
kontinento valstybių pagalba.

Tačiau Fidel Castro pareiš 
kė. kad jis priims komunistų 
raketinius ginklus ir kitokią 
paramą. Pietų Amerikdš vals 
tybių užsienio reikalų minis- 
terius apšaukė imperializmo, 

koslovakijoje įvyko 12 sis tarp 
tautinis kino festivalis. Tarp 
tautinės filmų federacijos, 
spaudos federacijos jury ko
misija savo premiją paskyrė 
lietuviškam filmui «Gyvieji 
didvyriai»;ypač išskyrė antrą 
ją novelę «Lakštingalą». 

čius kiniečių, kurie buvo ap
mokomi Sov Sąjungoje yra 
žymiai didesnis: 1P50 1958*me 
tų tarpe jis siekė J8C00' Yra 
keletas varijantų aiškinančių 
sov, technikų išvykimą iš Ki 
nijus. \.ieri;i> IŠ- jų guli bi ti 
tas. kad Kinija nenori būti 
per daug priklausanti Mask 
vos direktyvų Taip pat Kini 
ja, atrodo: nenori pagal Mask 
vos pavyzdį tvarkytis ūkiš
kai: ji nori lygiai tiek pat dė 
mesio skirti žemės ūkio kėli 
mui, kaip ir sunkiajai pranio 
nei. Šitai Maskvai negalėjo 
patikli; Maskva nenori skirti 
didelių kapitalų nesibaigian
tiems Kinijos reikalavimams.

Tačiau visos nesantaikos 
pagrinde stovi Maskvos ir Pe 
kino ideologiniai nesutarimai

Sovietinių specialistų išvy
kimą iš Kinijos nraųesa. irki 
ti informaciniai šaltiniai. Pa
vyzdžiui, Jugoslavijos laikraš 
čip «Borba» korespondentas 
rašo, kad kasdieną specialūs 
traukiniai su sovietų techni
kos specialistais ir patarėjais 
apleidžia Kiniją Jugoslavijos 
specialistų nuomone, Mask
vos ir Pekino santykiai yra 
apsunkinti ne vien tiktai ideo 
loginiais skirtumais. Yra ir 
daugiau nesklandumų, kurie 
netolimoj ateity turėtų iškilti 
j viršų ir išryškėti.

žinoma amerikoniško, tarnais.
Fidel Castro nervingumas 

yra desperacijos ženk 1 a s . 
Krašto ekonominis gyvenimas 
jau suardytas Artimoje atei
tyje laukiama dar didesnių 
ekonominių sunkumų, pinigo 
nuvertinimo. Kubos dar lau* 
kia daug sunkių dienų.

— Amerikos lakūnas Po
wers. žvalgybinio lėktuvo U 2 
pilotas pasmerktas dešimčiai 
metų kalėjimo Jo pareiškimu 
lėktuvas nebuvo pašautas bet 
del kitų priežasčių, tikrai 
jam nežinomų, nukrito.

— Vakarų Vokietijos užsie
nio reikalų ministeris Hein
rich Von Brentano rugpjūčio 
m. 29 d atskrido Brazilijon. 
Aplankė Rio de Janeiro, São 
Pau o Su vyriausybės nariais 
tarėsi apie ekonominį bendra 
darbiavimą tarptautinėje plot 
mėje. Brazilijon buvo suva
žiavę Pietų Amerikoje esan
tieji įgalioti ministerial ir am 
bazadoriai, su kuriais Von 
Brentano turėjo pasitarimą.

- Vakarų Vokietijoje turi
mais daviniais komunistai šiuo

’•lietuviai; sportininkai
ROMOS OLIMPIADOJE

Olimpiados žaidimus atida
rė prezidentas Gronchi Šioje 
Olimpiadoje dalyvauja septy
ni tūkstančiai sportininkų iš 
85 kraštų.

Viso pasaulio sportininkai 
jaudinasi šios pasaulinės oiirn 
piados staigmenomis. Turint 
galvoje, kokie sunkūs reikalą 
vimai yra statomi sportinin
kams norintiems dalyvauti 
olimpiadoje, galima tik džiau 
gtis, kad šių metų olimpiado
je Romoje dalyvauja ir kele
tas lietuvių, turinčių gerus 
šansus laimėti olimpinių lau
ru vainikus.

Norisi ypatingai pabrėžti du 
Lietuvos sportininkus kurie 
tarptautinėje arenoje jau daug 
kartų yra sėkmingai pasireiš 
kę Savo srityje yra visos So 
vietų Sąjungos čempionai Tai 
Birutė Kalėdienė. moterų ie
ties nugalėtoja, ir Algimantas 
Baltušninkas d sko meiste
ris. Sulyginus Kalėdienės ir 
Baltušninko pasiektus iki Šiol 
rekordus su kitų tautu tos pa 
čios sporto šakos rekordais, 
aiškiai matosi kad šie lietu
viai turi geros progos išeiti 
nugalėtojais Romss Olimpia
doje.

Tik vieno gaila; kodėl ne
duodama teisė turėti savas 
Lietuvos kamandas. Kodėl lie 
tuviams dalyvaujantiems tarp 
tautinėje arenoj- Sovietų Są 
jungos kamandų sąstate, ne 
leidžiama dėvėti savojo Lietu 
vos krašto spalvas?

metu, išskiriant kraštus ana
pus geležinės uždangos, turi 
pusę milijono šnipų, kurių iŠ 
laikymui kasmet yra reikalin 
gi du šimtai bilijonų doleriu. 
Šnipų paruošimui veikia 20 
mokyklų, kurių metinės išlai 
dos siekia vieną bilijoną ir 
250 milijonų dolerių, ,'varbes 
nių agentų institutai veikia 
Maskvoje ir Leningrade; kiti 
— Pragoję,‘Varšuvoje, Buda
pešte, Taškente.

Įskaitant propagandinę spau 
dą, komunistai špionažui iš
leidžia apie 400 bilijonų dole 
rių. Italijoje turi 12 tūkstan
čių agentų. Ten propaganda 
jiems atsieina 30 milijonų do 
lerių.

SPORTININKAI PASVEIKINO
POPIEŽIŲ JONĄ XXI11 

/
ROMA. — Daugiau kaip 6, 

000 pasaūlio geriausių atletų 
trečiadienį susirinko Šv. Pe
tro aikštėje pasveikinti popie 
žiu Joną XXIII.

Olimpinėse uniformose .85 
(pabaiga 6 pusi) 

»

1



2 pust _____ ___________

«Tai Ne Paprasta Taikos Sutartis, O Kartu Lie
tuvos Nuo Rusijos Atsiskyrimo Aktas

(E) Lietuvos taikosųsutartis 
su Sovietų Rusija mums nėra 
vien tik istorinis prisimini 
mas. Tai yra gyvas dabarties 
reikalas Nes šitoji sutartis 
Maskvos iki pat Šiandien te 
belaužoma visai be atodairos. 
Kraštą, kurio «visiems am
žiams» atsižadėjo Maskva, jau 
kelioliką metų laiko savo oku 
pacijoje ir jį bei jo gyvento 
jus eksploatuoja ir naikina.

Abejonės Steigiamajame Sei
me, Rusijos kariuomenei tebe 

stovint dar Lietuvos Rytų 
žemėse

Didelio entuziasmo toji su 
tartis Steigiamajame Seime 
nesukėlė, kai ji jam buvo pa 
teikta ratifikuoti. 1920 m. rug 
piūčio 6 dienos Seimo ster o 
gramose užsiliko St. Seimo 
atstovų pareiškimai, kurie y 
ra būdingi.

Užsienio reikalų komisija, 
įnešdama taikos sutartį j Sei 
mą, komisijos p ko prof Jur 
gučio lūpomis išdėstė gera 
sias ir abejingąsias sutarties 
puses Buvo svarbu, kad vy
riausybė, kur' laikė iki tol 
Lietuvą savo dalimi, pripažįs 
ta Lietuvos nepriklausomybę 
ir atsisako visiems amžiams 
nuo jos žemių. Kartu buvo pa 
brėžta, kad toji pripažinta tei 
sė nėra dovana^ o «iškovota 
netiek gal ginklu, o patvariu 
kultūros darbu ir mūsų žmo
nių susipratimu» Kalbant a- 
pie pripažintas medžiagines 
teises, buvo pastebėta, kad 
«neatlyginta už skriaudas, pa 
darytas karo metu», {nešda
mas sutartį Seimui ratifikuo
ti, Užsienio reikalų komisijos 
p-kas dar karčiai pastebėjo, 
kad «Rusijos kariuomenės da 
lis tebestovi pripažintoje mums 
teritorijos daly» \ is dėlto siu 
lė sutartį ratifikuoti, nes tai 
reikalaują laiko uždaviniai

«Lai Dievas jiems atleidžia, 
kaip ir mes jiems atleidžiam»

Steig. Seimo atst. inž Čar
neckis, kalbėdamas krikšč. 
demokratų vardu, t k. pareiš

kė, kad «ši sutartis nėra pa
prasta taikos sutartis, ji yra 
kartu ir Lietuvos nuo Rusijos 
atsiskyrimo aktas. No^s tą at 
siskyrimą mes paskelbėme 
dar 1918 m. vasario 13 dieną, 
bet šiandien galutinai suves
dami sąskaitas turime pami 
nėti ir bendro gyvenimo pa
tirtis Kai pereito šimtmečio 
pabaigoje buvo išleistas jsta 
tymas, draudžiąs negrus lai
kyti vergais, juos pirkti ar 
parduoti, tai tuo metu ne pa 
vieni asmens, bet ištisa mūsų 
tauta, ir ne Afrikoje, bet Eu 
ropos viduryje (rusiškąja^ ver 
giją kentė». Kalbėtojas dar at 
vaizdavo spaudos draudimą, 
kai už lietuvišką žodį Sibiras, 
kalėjimas ir mirtis grėsė. Bet 
kovose ir pastangose Lietu
vos nepriklausomybės idėja 
įėjo į visą tautos kūną. Nie 
kas negali atlyginti už kūno 

r dvasios kančias, negi pri
kelsi iš kapii negyvėlius, pa
reiškė inž. Čarneckis, ir bai
gė savo kalbą įspūdingais žo 
džiais: «l ai Dievas jiems (ru 
sams) atleidžia taip, kaip ir 
mes jiems atleidžiam».

Liaudininkų ats ovas M Sle 
ževicius savo kalboje pareiš 
kė pasipiktinimą «visais tais 
Kapsukais Mickevičiais, ku
rie prisidengę darbininkų rei 
kalais stengiasi įsiveržti į Lie 
tuvą, kad vėl ją pavergtų».

Dalis Steig Seimo atstovų 
nuo balsavimo susilaikė

Socialdemokratų atstovas 
prof. inž. St. Kairys patarė 
taikos sutarties su Sovietų Ru 
s ja ratifikavimą atidėti, ją 
dar nuodugniai apsvarstyti- 
panagrinėti kad antroji tą su 
tartį pasi-ašiusioji pusė — Ru 
sija — nerastų spragų nuo su 
tarties kai kurių nuostatų ^yk 
dymo išsisukinėti Antra, Ru
sijos kariuomenė, pradėjusi 
karo žygį į Lenkiją, «užėmė 
Vilnių ir iki šiol jį laiko sa
vo žinioj ir trukdo toje srity 
je kurtis Lietuvos administra 
cijai. Juk toji sritis jau pąsi 
rašyta sutartim Maskvos pri-

MŪSŲ LIETUVA 
pažinta Lietuvai».

Prieš balsuojant sudaryti ra 
tifikacijos aktą, Steig. Seimo 
atst prof. Čepinskas keturių 
socialdemokratų vardu pada
rė tokį pareiškimą: «Kadangi 
didelė teritorijos dalis yra o- 
kupuota rusų, kadangi tarp
tautinė teisė, neleidžiant mū
sų civilinės valdžios į okupuo 
tas vietas, yra sulaužyta, ka 
dangi padėtis yra neaiški ir 
negalima numatyti, kada ji 
bus pašalinta, socialdemokra 
tų dalis mano, kad taikos su 
tarties ratifikavimas dabar ne 
svarstytinas ir toji sociaide 
mokratų dalys nuo balsavimo 
susilaikys». Pareiškimą pasi 
rašė atstovai St. Kairys, S Di 
grys, K. Bielinis ir V Čepins 
kis. Kiti 8 socialdemokratų 
frakcijos nariai balsavo kar
tu su kitų frakcijų atstovais 
už ratifikaciją.

Kelios išvados ir keli klausimai

Aišku, kad anuomet beats? 
kuriančiai Lietuvai buvo ir 
svarbu ir nauninga sutvarky 
ti santykius su Sovietų Rusi 
ja. sudarant taikos sutartį At 
siskyrimo nuo Rusijos faktas 
buvo patvirtintas tiesiogine 
sutartim Tai būrėjo reikšmės 
ir Lietuvos neprik ausomybės 
pripažinimui iš kitų valstybių 
pu>ės.

Taip pat aišku, kad sutar 
tis buvo naudinga ir Sovietų 
Rusijai, nes apsaugojo, neu
tralizavo Rusijos Vakarų šoną 
tokiu metu, kąda tame šone 
buvo dar labai nenusistevėju 
si padėtis, gresianti Maskvai 
visokiais pavojais.

Bet ir tai aišku, kad Sovie 
tų Rusija jau iš pat pradžių 
ir per visą laiką nesilaikė su 
tarties nuostatų, kai kuriais 
atvejais (kaip pvz. dėl 100 C00 
dešimtinių miško) Lietuvą ap 
gaudama.

Gi patsai didžiausias Mask 
vos nusikaltimas taikos sutar 
čiai ir Lietuvai — kad Lietu 
vos teritorija, nuo jos atsiža 
dėjus «visiems amžiams», po 
2(1 metų buvo tos pačios Mask 
vos okupuota ir tebelaikoma 
okupacijoje iki šiandien.

Klausimas: Kodėl Lietuvos

• ~ 1960 m. rugsėjo 3 d.
A. Tyruolis

KUR EIN3?
Kur eini, kur eini, 
Liūdno kelio diena? , .
Kiek Tau skausmo šypsny, 
Kaip tu skaudžiai viena.

Gal priglaudus šlaite 
Svetimuosiuos kalnuos, 
Tu norėtum žydėt 
Savo soduos senuos.

’ Gal klaus? sies, ką tars
Čia upelis sravus, 
O taip gaila tau dar 
Ten palikusio bus.

Ir tyliam vakare
Mano žygio diena 
Mirs; visi žiburiai 
Plaks, kaip žvakės liepsna.

IŠTRAUKOS IS LAKŪNO POWERS BYLOS
Daugelio vietinių laikraščių 

ir radijo pranešimai apie ame 
rikiečio lakūno Francis Gary 
Powers bylą Maskvoje pagrįs 
ti sensacingumo ieškojimu ir 
tmo pačiu sukelią kiek iškreip 
tą vaizdą, todėl, norėdami 
skaitytojams patiekti galimai 
objektyvesnį jos vaizdą, čia 
duodame protokolines ištrau 
kas, kiek jas pasisekė užre
gistruoti amerikiečių ir britų 
žinių agentūrų reporteriams. 
Pilno bylos protokolo netu
rint. tenka pastebėti kad iš
traukų eilė kai kur gali būti 
sukeista.

Pirmasis teismo posėdis pra 
dedamas pirmininkaujančio 
teisėjo gen. Borisoglebskio ap 
apklausinėjimas, siekiančiais 
nustatytikaltinamojotapatybę.

sovietinė propaganda nutyli 
taikos sutarties įsipareigojimų 
faktus? Kodėl sovietiniai isto 
rikai apeiti tos sutarties 1 jį 
sr aipsnį lyg katės karštą 
sriubą? Ko verti ««amžini» 
Maskvos pažadai, kai jų *am 
žinomas» trunka vos kelioli- 
ką metų? Ko verti iš viso 
Maskvos pažadai?

Francis Gary Powers pareiš
kia, kad jis esąs JAV pilietis, 
gimęs 1929 metais, abu jo tė 
vai yra gyvi ir gyvena Pound 
Va. Tėvas yra batų taisytojas, 
motina — šeimininkė Kaltina 
masis vedęs, neturi vaikų. Jis 
yra baigęs Milligan College, 
iš profesijos pilotas,jo darbo 
vietė — grupė 10 10 Adanoje, 
T urkijoje.

Borisoglebskis — Ar jūs ga 
vote kaltinamąjį aktą anglų 
kalba?

Powers — Taip.
B. — Ar jūs atsimenate datą?
P. — Praeitą trečiadienį. Aš 

nežinau (kalendorinės) datos.
B.—Ar tamstai buvo pra

nešta apie nutarimą perduoti 
tamstą į šį teismą?

P. — Taip.
Pirmininkaująsteisėjasišaiš 

kiną kaltinamajam jo teises, 
ir kaltinamasis pareiškia, kad 
jis neturįs nieko prieš teismo 
sąstatą, prokurorą ir eksper
tus Po to prokuroras Ruden
ko skaito kaltinamąjį aktą, ku 
rį pabaigus, kalt, klausiamas:

Borisoglebskis — Ar kaltini 
(pabaiga 3 pusi.)

SOVIETU RUSIJA BUVO LIETUVOS ATSIŽA
DĖJUSI «VISIEMS AMŽIAMS8

Lietuvos taikos sutartis su Sovietų Rusija (!)
(E) Lietuvos-Sovietų santy 

kiuose suėjo ir sueina dar 
Vena sukaktis: 40 metų nuo 
Lietuvos taikos sutarties su
darymo su Sovietų Rusija. Su 
tartis buvo pasirašyta Mask
voje 1920 m. liepos 12 d. Lie 
tuvos Steigiamajame Seime 
buvo ratifikuota rugpiūčio 6 
d., o įsigaliojo tų pačių metų 
spalio 14 d , kai Maskvoje, Už 
slėnio reikalų komisarijate, 
buvo pasikeista ratifikacijos 
dokumentais. Sutartį iš Lietu 
vos pusės pasirašė Tomas Na 
ruševičius, Petras Klimas, Si 
monas Rozenbaumas Juozas 
Vailokaitis ir Vytautas Rač 
kauskas. Iš Sovietų Rusijos 
pusės pasirašė Adolfas Joffe, 
Julijonas Marchlevskis ir Leo 

nidas Obolevskis.

«Gera valia visiems amžiams»

Lietuvos taikos sutartis su 
«Rusijos Federacine Socialis
tine Tarybų Respublika» bu
vo gražiai surašyta Jau pa
čioje įžangoje Lietuva ir Ru 
sija pabrėžė esančios «tvirtai 
pasiryžusios teise ir teisingu 
mu pagrįsti patvarius pama
tus ateities savitarpio santy
kiams, kurie abiem valsty
bėm ir jų gyventojams suteik 
tų visą rimties ir gero kai
mynų sugyvenimo labą». Vi 
saro pasauliui yra žinoma, 
kaip pasielgė Maskva ilgai
niui su «teise ir teisingumu» 
Lietuvos atžvilgiu.

Dar būdingesnis ir pats svar 
blausias sutarties nuostatas 
buvo I straipsnis kurio turi
nys buvo toks:

«Remdamasi Rusijos Fede
racinės Socialistinės Tarybų 
Respublikos paskelbtąja visų 
tautų teise laisvai apsispręsti 
ligi joms visiškai atsiskiriant 
nuo valstybės, kurios sudėty 
je jos yra, Rusija be atodai 
rų pripažįsta Lietuvos Vaisty 
bės savarankiškumą ir nepri 
klausomybę su visomis lokio 
pripažinimo einančiomis juri 
dinėmis sėkmėmis ir gera va 
lia visiems amžiams atsisako 
nuo visų Rusijos suverenite 
to teisių kurių ji yra turėju 
si Lietuvių tautos ir jo« teri
torijos atžvilgiu. Kad Lietuva 
buvo kuomet priklausiusi Ru 
sijai, tas faktas neuždeda Lie 
tuvių tautai ir jos teritorijai 
jokių pareigų Rusijos link».

Sovietų Rusijos atsisakymo 
nuo Lietuvos nebuvo galima 
aiškiau išreikšti, kaip čia pa 
rašyta. Rusija Lietuvos buvo 
atsižadėjusi jau ir Lietuvos 
Brastos sutartim ktarp kaize
rinės Vokietijos ir Rusijos), 
bet tai buvo sutartis su trečia 
ja valstybe, ne su pačia Lie
tuva. Čia gi buvo atsižadėta 
visų teisių į Lietuvą «visiems 
amžiams», tiesioginėje sutar 
tyje su Lietuva. Tačiau, Lie
tuva gavo greit įsitikinti kad 
Maskva tyko susigrąžinti Lie 
tuvą ir tas Maskvos pasižadė 
jimas «visiems amžiams» tru 
ko tik — 20 metų. Tokie trum 
pi yra Maskvos «amžiai».

Sienų klausimas neišspręstas 
iki šiandien

Lietuvos taikos sutartis su 
Sovietų Rusija smulkiai nusa 
kė sienas tarp abiejų šalių-

Jos tuomet negalėjo būti rea 
lios dėl to, kad tam tikrus plo 
tus buvo užėmusi Lenkija, to 
kiu būdu įkišdama kylį tarp 
Lietuvos ir Rusijos Bet ir 
tais laikais, kai Sovietų Sąjun 
ga turėjo realių galimumu Lie 
tuvai suteikti sienas, taikos 
sutartyje sužymėtas — ji to 
nedarė. Ir nedaro iki šian
dien Dar ir dabar yra kai ku 
rios taikos sutartyje sužymė
tos sritys išskirtos iš Lietu
vos respublikos ir valdomos, 
pvz , Gudijos.

Nuostatas, kuris buvo laužo
mas nuo pat pradžios

Ketvirtuoju straipsniu buvo 
nustatyta kad abi susitariau 
čios šalys apsiima «neleisti 
savo teiitorijoje kurtis >r bū 
ti vyriausybėms, organizaci
joms arba grupėms, kurios 
statosi sau tikslą ginklu ko
voti prieš antrą susitariančią

2
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P. — Iš Adanos aerodromo.
R. — Ar tai buvo skridimas 

iš Adanos į Pešavarą be sus 
tojimo?

P. — Mos turėjome kartą nu 
siieisti, kad papildytume de 
galus.

R. — Kur?
P. —• Aš neatsimenu aerodro 

mo vardo. Aerodromo perso 
nalą sudarė britai. Aš manau 
kad tai galėjo būti Bareinas.

R. — Ar tai britų bazė?
P. — AS tegaliu pasakyti, 

kad aerodrome buvo britų 
personalas.

R. — Aš suprantu. Kaip U-2 
lėktuvas buvo atgabentas į Pe 
šavaro aerodromą?

P. — Jis buvo atgabentas į 
aerodromą mano skridimo iš 
vakarėse, balandžio 30 naktį.

R; Aš noriu iškelti, kad 
tas lėktuvas neturėjo jokių i- 
dentifikacijos ženklų Kodėl?

P. — Aš negaliu būti tikras 
kad ten nebuvo jokių.\

R. — Bet tamsta per preli
minarinį tardymą pasakei, kad 
jokių (ženklų) nematei.

P. — Aš nežiūrėjau.
R. — Ar tamsta buvai tikras 

dėl lėktuvo valstybinės' tapa
tybės?

P —Aš nesunrantu klausimo
R. — Mes paliksime eksper 

tams įrodyti, kad ten nebuvo 
jokių identifikacijos ženklų.

Vienoje apklausinėjimo vie 
toje, atsakydamas į klausi
mus, Powers pareiškia, kad jis 
turėjęs instrukcijas 'skristi 
f 8.000 pėdų aukšty virš Sovie 
tijos ir nusileisti Bodo, Nor
vegijoje. aerodrome arba, ne 
laimės atveju, Suomijoje.

Rudenko — Kas tamstai bu 
vo pasakyta apie saugumą ta 
me a k-<yje?

Powers — Man buvo prisa
kyta kad yra visiškai saugu 
skristi virš Sovietuos tame 
aukštyje.

je šalyje.
Nuostatai apie grąžinimą 

Lietuvos turto taip pat nebu
vo pilnumoje įvykdyti. Lietu
vos vyriausybėms dar ilgai 
teko tuo klausimu su Maskva 
derėtis ir ginčytis. Bibliote
kos, archyvai ir tie ne visi 
buvo grąžinti, kaip pažadėta

Bet akivaizdžiausią skriau
dą Maskva Lietuvai padarė 
su pažadėtu taikos sutartim 
mišku. XII str. antroje pas
traipoje buvo nustatyta: «Ar 
tirpiausiose prie Lietuvos šie 
nų vietose ir, kiek galima, ar 
čiau prie plukdomųjų upių ir 
geležinkelių duoti Lietuvos 
vyriausybei teisę kirsti miško 
iš 1 0 00 dešimtinių ploto, 
nuolatos pateikiant per dvide 
šimt metų vieną po kito ker 
tamuosius plotus .» Smulkme 
nas turėjo nustatyti mišri ko 
misija Deja, visos Lietuvos 
pastangos išgauti to miško 
nors dalį nuėjo niekais, nes 
Maskva pasiūlė tokių tolimų 
užkampių plotus, kad transpor 
tas būtu buvęs brangesnis už 
pačią rnedžh gą.

(pabaiga iš 2 pusi.)

mas tamstai aiškus? Kaltina-
TTsucii'»—'.jtV'" i w^u.wri'n • '■“•J-®*

masis Powers, an tamsta pnsi 
pažįsti kaltu?

Powers — Taip, aš prisipa 
žįstu kaltu.

Daroma pertrauka, po ku
rios prokuroras Rudenko pra 
deda tardymą: j

Rudenko — Kada tamsta ga 
vai įsakymą skristi per So vie 
tijos teritoriją? g v M

Powers — Gegužės pir 
mosios rytą.

R. — Kas tamstai davė įsa 
kymą?

P. — Komanduojantis gru
pės karininkas.

R — Kas buvo komanduo 
jautis grupės karininkas?

P. — Pu'kininkas Shelton. 
R —Kur tos grupėsbūstinė? 
P.—Adanos mieste, Turkijoj.
R. — Kut tamsta gavai įsa 

kymą skristi per Sovietiją?
P. — Pešavaro mieste, Pa

kistane.
R. — Kada tamsta atvykai 

į Pešavaro miestą?
P. Neatsimenu tikslios da

tos Bet tai buvo keliomis die 
nomis anksčiau Sakyčiau ke 
turias ar penkias dienas prieš 
skridimą.

R. — Ar tai reiškia, kad tai 
buvo paskutinėmis balandžio 
dienomis?

P. — Taip, paskutinėmis ba 
landžio dienomis

R. — Kaip tamsta atvykai į 
Pešavarą?

P. — Aš atvykau transport] 
niu lėktuvu, kuris gabeno a- 
pie 20 vyrų; jų tarpe pulkinin 
ką Shelton

R — Ar 'ai buvo speciali 
kelionė ryšium su pasiruoši
mais skristi į Sovietiją?

P — Taip Tas lėktuvas nau 
dojamas tik mūsų vyrt| perga 
benimui į aerodiomą.

R. — Iš kurio aerodromo 
lėktuvas pakilo?

*1* *1* *J»

šalį...» Bet Maskva tiek prieš 
sutarties sudarymą, tiek po 
jos, per visą laiką ne ik lei
do, bet ir pati organizavo ko 
munistinius sambūrius kovai 
prieš «Nepriklausomą Lietu
vą, siekiant nuversti esamą 
santvarką ir įkurdinti komu 
nistinę sovietinę. Kasmet iš 
Rusijos į Lietu vą slapta buvo 
siunčiami Rusijoje apmokyti 
agentai priešvalstybinei pog
rindžio veiklai Su Lietuvos 
liaudimi jie nieko bendro ne 
turėjo, kaip neturi nieko ben 
dro dabartinis sovietinis rėži 
mas, atvežtas į kraštą raudo 
narmiečių šarvuočiais.

Ne be karčios ironijos gali 
ma pasiskaityti sutarties penk 
tąme straipsnyje, kad Rusija 
apsiima gerbti Lietuves neu
tralumą.

Apgavo su 1GO.OOO dešimtinių 
mišku

Sutartyje, žinoma, buvo ir 
nuostatų apie tarpusavio pasi 
keitimą piliečiais, buvusiais 
tuomet antroje susitariančio- 

R. — Koki buvo duoti skri
dimo nurodymai?

P. — Nurodymai buvo sekti 
maršrutą žemėlapyje ir pažy 
mėtose vietose įjungti nuro
dytus instrumentus.

R. — Kurie punktai buvo pa 
žymėti tamsios skridimo marš 
rute?

P. - Jie buvo pažymėti tik 
A ar B ar C ženklais. Jokių 
specialių vardų.

R. — Ir kada tos vietos bu 
vo pažymėtos jūsų žemėlapy?

P. — Prieš man gaunant že 
mėlapį.

R. — Ar tamsta paneigi, kad 
pažeidei sovietų orinę erdvę?

P. —- Ne. aš nepaneigiu. Aš 
turėjau instrukcijas tai atlikti 
ir atlikau

R. — Ar tamsta iš anksto 
žinojai, kad tai špionažinis 
skridimas?

P. — Aš negalvoju kad abe 
jojau.

Powers liudijo, kad jis ma
nąs. Jog sovietų sieną pers
kridęs maždaug po 80 minu
čių nuo pakilimo iš Pešavaro.

R — Kaip tamsta jauteisi 
skrisdamas?

P. — Fiziškai viskas tvar
koje. bet jaučiau nervingumą 
ir baimę.

R. — Ko bijojai?
P. — Pati mintis skristi virš 

Sovietijos
Powers liudijo, kad jis įjun 

ginėjo specia'ius aparatus,, 
kaip buvo nurodyta.

R — Tamsta galėjai pasuk 
ti mygtuką atominei bombai 
paleisti?

P. — Galėjo būti, bet šis 
nebuvo to t po lėktuvas. Jis 
negali turėti arba nešti bembų.

R. — Ar visi instrumentai 
ir deguonies tiekimo aparatai 
buvo tvarkoje?

P. - Viskas buvo tvarko
je, kiek galiu pasakyti. Prieš 
pat kliudymą buvo kai kurių 
kliūč ų su automatiniu pilotu.

P. — Kitais žodžiais, tams
tos skridimo misija buvo išpil 
dyta iki numušimo momento?

P. — Taip, kiek aš galėjau 
matyti.

Kaltinamasis klausinėjamas 
apie planus nusileisti Bodo ae 
rodrome.

R. Kas būtų patikę tamstą?
P, — Mūsų grupės žmonės, 

bet aš tiksliai nežmau kas.
R. — Ar tai buvo iš anksto 

sutvarkyta? Ar Bodo (aerodró 
me) buvo žinoma, kad tamsta 
atvyksti?

P. — Man buvo pasakyta, 
kad mūsų grupės žmonės pa
sitiks mane.

R. — Kaip tamsta turėjai 
susirišti su jais?

P. — Aš turėjau šaukti ra- 
d jo signalu «Puffy Six Eight* 
ir paprašyti nusileidimo ins
trukcijų.

Dirva

eretą mėnesį šį kraštą pa 
siekė dar vienas asmuo atvy 
kęs tiesiai iš Lietuvos. Dėl su 
prantamų priežasčių, jo pavar 
dės neminėsime, tačiau įdo
mesnius tėvynėj gyvenimo mo 
mentus, perduosime skaityto
jams, vadindami atvykusį X.

Pirmiausia, kaip pavyko 
jam atvykti iš Lietuvos? Atsa 
kymas buvo labai atviras: ir 
stebuklas ir didelės pastangos, 
dėtos per keturiue metus gi
minių Kanadoje ir jo pačio 
Lietuvoje. Be oficialiai užves 
tos atvykimo bylos, abi pusės 
siuntė privačiai laiškus minis 
terijoms, ambasadoms ir net 
Chruščiovui Pereitą mėnesį, 
jis visus dokumentus gavo. 
Kada nuvyko į miliciją išsire 
gistruoti, ši atsakiusi, nieko 
nežinanti ir nukreipė į komu
nistų partijos būstinę Ir ten 
panašus atsakymas ir kartu 
patarimas, vykti į ministeriją 
Vilniuje. Mūsų sostinėje išvy 
kstantį priėmė augštas parei
gūnas Pirmiausia piadėjo at 
kalbinėti nūn vykimo į Kana 
dą: Girdi ten badas esąs ( I), 
daug bedarbių, giminės nega 
lės išlaikyti ir pan Nepakei
tus nusistatymo, ministerijos 
pareigūnas atsakė kad jie p>i 
imsią jį atgal, jeigu jam Ka
nadoje bus sunku gyventi. 
Keista, kad mūsų tautietis aš 
žinau iš gaunamų siuntinių, 
koks Kanadoje «badas» yra, 
tačiau to bijojau sakyti tvir
tindamas kad senatvę noriu 
baigti kartusu saviškiais. Tuo 
met pareigūnas patarė atsi
kviesti juos į Lietuvą. Pasa
kiau kad jie Kanadoje yra už 
augę, įsikūrę ir vykti negal
voja. Po tokio pasikalbėjimo, 
nubojo mane atkalbinėjęs, 
dar kartą užakcentuodamas, 
kad jeigu man bus blogai, aš 
vėl galėsiu atvykti atgal į Lie 
tuvą. Ir konSrastas. Viename 
miešte, taip pat augštas parei 
gūnas sužinojęs, kad aš ga
vau vizą vykti į Kanadą, tie
siog su ašaromis akyse mal
davo, kad nuvykus į Kanadą 
aš «šaukčiau ir kalbėčiau», a- 
pie sunkų gyvenimą Lietuvo
je. Kada pasakiau, kad Lietu 
voje jam nėra blogai, (bijojau 
provokacijos) jis man atsakė: 
nebijok, aš joks provokato
rius, sakau tau iš širdies...

— Ką galite pasakyti apie 
patį gyvenimą?

— Po Stalino mirties, jis 
kiek palengvėjo. Atsirado dau 
giau maisto Tačiau uždarbio 
neužtenka pačiam pragyveni
mui, todėl ir įvairiai <kombi- 
nuojama». Laimingi yra tie 
lietuviai. kurie turi .giminių 
Kanadoje ir JAV Juos gatvė 
je pažinsi iš amerikoniškos 
medžiagos kostiumu, sukne
lių ir gražesnių veidų, nes daž 
nai dalį siuntinio skiria ir 
maisto prisipirkimui. Rusai 
ties Lietuvą laiko antra Ame
rika, todėl atvyksta į mūsų Tė 
vynę pirkti šilko, baltinių, ba 
tų. Mat moterys, kur jos be
gyventu, visur lieka moterys...

— O kaip partizanai, ar dar 
esama jų Lietuvoje?

— Ne, nėra. Pradžioje bu
vo p ini miškai. Užpuldinėda 
vo raudonarmiečius, deginda

Lietuvoje Uždraustos Klumpes
vo ūkius, iš kurių buvo išvle 
ti lietuviai ir į jų vistas atke 
ti rusai, taip, kad jie bijoda 
vo vykti į Lietuvą, o pati ka
riuomenė, be stipraus apsi
ginklavimo, vykti per pavojin 
gas vietas partizanų išnaiki
nimui, buvo atkviesti mongo
lai su šunimis, kurie iškošda
vo visus miškus Ir tas, nepa
dėjo, nors mažus būrelius su 
gaudydavo, sušaudytus atvež 
davo į miestelį. Žiaurus vaiz 
das... Tuomet rusai griebėsi 
apgaulės - paskelbė amnes 
tiją. Daug partizanų išėjo iš 
miškų, tačiau buvo suimti, da 
lis sušaudyta, dalis nuteista 
kalėjimu, arba ištrėmimu.

— Ar teko ką nors girdėti 
apie atvykusius «dy ūkus».

— Ne. Žinau tik, apie grį
žusius iš Brazilijos, Argenti
nos ir kt. P. Amerikos kraštų. 
Pradžioje jie pateko į sunkias 
gyvenimo sąlygas, nei 
darbų, nei butų, laisvės suvar 
žymas, gerokai paveikė ne 
vieną repatrįiantą Girdėjau, 
kad keli neišlaikė ir nusižu
dė. Po io pasikeitė jų atvyki 
mas. Todėl, kol nerandamas 
butas, darbas, neįsileidžia da 
bar.

— Kaip bažnvčios?
— Daugumoje uždarytos. 

Veikiančios, privalo mokėti 
didelius mokesčius; tačiau vi 
suomet yra perpildytos. Ir 
dar viena ’Smulkmena >, tai ne 
leidimas nešioti žemaitiškų 
klumpių, nei pardavinėti tur
guje Kodėl jas uždraudė ne
galiu pasakyti. Tačiau seni že 
maičiai, vis dar prie namų 
nešioja.

— O kaip senų žmonių gy
venimas Sakoma, kad visi 
yra aprūpinti senatvės penai 
ja?

— Nieko panašaus Jokių 
pensijų taip vad. buožės, ge
riau gyvenę laisvės metais, 
negauna Jie priversti savo se 
natvę baigti prieglaudose, ar 
ba prie vaikų Dar gerai jei 
gu kas turi savo vaikų savo 
kontinente, todėl išgaunamų 
siuntinių, šiaip taip pragyve
na. Mano patarimas visiems 
Kanados lietuviams: neužmirš 
ti savo giminių Lietuvoje, pa 
remti juos siuntiniais, vai
kams — neužmiršti savo tė
vų, nes juk jie skirdavo jiems 
gardesnį kąsnį jų vaikystės 
dienose, šiandieną laukdami 
iš savo gerai gyvenančių vai 
kų, nors mažos dalelytės, jų 
materialinio gerbūvio.

— Kaip siuntiniai, ar gau
nami tvarkoje?

— Apie nusiskundimus ne
girdėjau. Už gautą praneši
mą apie atėjusį siuntinį rei 
kia sumokėti 4 rubl. ir su juo 
nueiti į paštą Jeigu nepasiti 
ki, siuntinys atidari mas prie 
gavėjo ir patikrinamas pagal 
sąrašą. Jeigu netikrini — su 
džiaugsmu, tiesiog lėkte, leki 
į namus, nes jis yra kartu ry 
šys su savo giminėm, laisvuo 
ju pasauliu.

Nepr Lietuva
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«JAUNYSTĖS AIDAS»

«M L.» skyrius jaunimui

Redaguoja Redakcinė Komisija:

Julija Šimonytė, Aloyzas Kuniškis, 
Julija Jurgelevičiūtė, Danutė Jurevi 

Čiūtė, ir Genovaitė Svinkūnaitė.
Raštus siųsti — «Jaunystės Aidui»,

Caixa Postai 4118

São Paulo.

S. Paulio Ateitininkų pažadas tarnauti Dievui tėvynei ir artimui.

— Kun. Juozo Šeškevičiaus 
priėmimas įvyks V Belos Vyt. 
Didžiojo mokyklos salėje 15 
vai. Rugsėjo 18 d. su sekan
čia programa:

1. Svečio garbei vaišės — 
Kokteil,

2. graži meninė dalis,
3. Šeimvniški šokiai, grie

žiant jaunymo orkestrui ir gra 
žiausiom lietuviškom plokšte 
lėm.

Laukiame dalyvaujant labai 
daug žmonių, kurie savo da
lyvavimu pagerbs lietuvi ku
nigą pašventusį visas savo jė 
gas jaunimui ir kuris ilgai dar 
buojasi ir daug nusipelnė lietu 
vių S. Paulo Kolonijai.

Dalyvavimas — laisva auka 
išlaidoms padengti.

Ateitininku Auksinis Jubiliejus
Atei'ininkų organizacijos 50 

metų jubiliejaus proga Chica 
goję šiomis dienomis vyksta 
Visuotinis Ateitininkų Kongre 
sas, kuriame dalyvauja viso 
laisvojo pasaulio atstovai, taip 
pat ir S. Paulio ateitininkų ats 
tovai.

Tą sukaktį mini S Paulio 
moksleiviai ateitininkai sekan 
čia programa:

Šeštadi enį rugsėjo mėn. 3 
dieną 19 vai Šv Juozapo mo 
kykloje susikaupimo valandė 
lė: Tema — Ateitininko reli
gija.

Sekmadienį, rugsėjo mėn. 4 
dieną 9 vai. V. Zelinoj liet, 
bažnyčioje šv. Mišios ir Iškil 
mingas įžado atnaujinimas, 

TAI BUVO
(Eik iš Lietuvos U. Gaulienei)

Užklyskit svajų sapnai saulėti 
Kartu su mano dienom jaunystės. 
Graudu ir liūdna jus beminėti, 
Pirmosios meilės dainų klausytis.

Likimas piktas, audringi metai 
Nudraskė jauną skaistų veidelį, 
Karštai mylėta, saldžiai sapnuota, 
Ėjau palikęs tėvučių šalį.

Lydėjo beržas rymantis sode, 
Laimino obels šlamančios tykiai, 
Meldė prisiekti ir garbės žodį, 
Kad aplankysiu nors vieną sykį.

| kurį kraštą i kurią šalį 
Dėgau ieškot aš ramios vietelės, 
Matė prie kryžiaus vienas Smūtkelis, 
Pilnaties mėnuo danguj pabalęs.

(būtų gražu, jeigu tą dieną kiek 
vienas ateitininkas eitų Šv. 
Komunijos).

Po Šv Mišių «Agape», šven 
tiški sudėtiniai pusryčiai Šv 
Juozapo mokykloje, kuriuose 
kviečiama dalyvauti aceitinin 
kų tėvelius, bei jų rėmėjus.

Tą p oga bus dvi paskaitos 
apie Ateitininko Tautiškumą 
p St Remenčiaus. ir Ateiti 
ninko Visuomeniškumą p. Al. 
Vinkšnai čio

Pavakary Ateitininkų Ra
movėje linksmas pobūvis: mu 
zika, dainos ir šokiai.

į visas tas iškilmes kviečia 
rne kuo nuoširdžiausiai viso 
S. Paulo,jaunimo.

Ateitininkų Valčy^a

" —gm-ĮrmrivmijmviunMnmxM ■■■■iirmrrwiirmTO—qgg

A. Žalvarnis

Ateitininku Himnas
Kas gi ten aukso spindulius beria? 
Ko taip nušvyto rytai ateities? 
Širdys it rasą gaivinančią geria. 
Sieloj tvirtybė ir galia vilties.

Lietuvą Dievas apveizdi ir gina. 
Amžiais suvargusios jos neapleis, 
Ateičiai dvasios galiūnus gamina, 
Vesdamas juos stebuklingais keliais.

Tilkit, nuti kit kurie prieš Dievybę 
Bandėt kovoti viešai ar slaptai. 
Mūsų idėjos: tikybos br ngybė.
Mokslas, dorumas, tautos reikalai.

Ateitį regim tėvynės laimingą
Šviečia mums kryžius ant mūs vėliavos.
Stokime drąsiai į kovą garbingą;

\ Dirbkim, kovokim dėl Lietuvos?

«Ateitininku Vadovas» Kun. Prof. St. Yla

(tąs O

STUDENTAI, pradėję laiški 
nį sąjūdį iš Petrapilio, toliau 
nesiėmė plėsti savo veiklos 
Rusijoje, nes nebūtų buvę sau 
gu. Nutarta organizacinį šta
bą perkeili į užsienį ir tai pa 
vesta I.ouvaino draugijai «U 
thuania» Čionai 19o9 rudeni 
atsirado judrusis sąjūdžio pra 
din akas Pr Kuraitis. Louvai- 
ne įis sudarė (1909 10 28) oi 
g nizacinj studentų komitetą, 
kurio pirmininku buvo išrink 
tas Vilnietis Antanas Viskan
ta. o sekretoriumi — Pranas 
Kuraitis.

Organizacines komitet s pa 
rengė įstatų projektą. Jame 
taip apibudintas organizacijos 
tikslas: »nadėti katalikams stu 
deniams sąmoningiau suvarto 
ti jų mokslo jėgas ir sutvar 
kyli jiems skiriamą medžią gi 
nę pašalpą, kad geriau pasi
jungtų prie kuTūros darbo 

Lietuvoje» (At 20, jubl N. 113).
Komitetas dar surašė «atsi

šaukimą į draugus studentus» 
ir kartu su įstatais 1909-11-11 
pasiuntė Fribourgo «Rūtai», 
Petrapilio «Lituanijai». Romos 
ir Krokuvos studentų būre
liam.

Pirmasis atsišaukimas ats
kleidžia studentų telkimo tiks 
lūs ir organizacinius uždavi
nius.

VARDAS

«Ateitininkijos kūrėjai jau 
rado bevardžių ateitininkų ei 
les. Jie tik davė jiems vardą 
susisemimo mintis ir idealus, 
pastatė aiškiau tikslus ir už
davinius. surinko vienon šei 
mon ir išrikiavo» (At 51. N 2, 
?3) Sąjūdžio kūrėjai iš tikro, 
buvo vieni o krikštytojai kiti,

Studentų sąjūdis jau turėjo 
savo vardą — Lietuvių Kata 

likų Studentų Sąjunga Oficia 
liai to vardo laikėsi ligi 1921, 
Moksleivių sąjūdis buvo bevar 
dis ligi pasirodant jų žurnalui 
«Ateičiai».

Ateities vardą pasirinko Kau 
no moksleiviai. Nuo 1910 rug 
sėjo jie tuo vardu leido rank 
raštinį laikraštėlį Kauno moks 
leivius tada globojo kan. Po
vilas Dogelis Jis palaikė ry
šius su louvainiškiais ir fri- 
bourgiškiais studentais. Iš ji} 
buvo gavęs tų kraštų katali
kų jaunimo laikraščių — L’A- 
venir ir Die ZukunL «Atei
ties» vardu (The Future) leido 
savo laikraštėlį r Anglijos ka 
talikų jaunimas. Taigi Ateitis 
buvo lyg bendra gairė katali 
kų j unimo sąjūdžiams Kituo
se kraštuose.

Ateities krykštytojas faktiš 
kai buvo kan. P. Dogelis. Jis 
rūpinosi, kad ir sąjūdžio lai
kraštis išeitų Kaune. «Kan. 
Dogelis šiuo reikalu padarė 
ir konkrečių žygių. Pasiūly
mas priimtas; priimtas ir lai 
Kraščiui pasiūlytas vardas Atei 
tis... Rankraštinė Ateitis yra 
davusi vardą ir mūsų spaus
dinamai Ateičiai» (At. 35, N 
12, 534).

Sąjūdžio idėja buvo kilusi 
iš buvusių Kauno klierikų, vė 
liau Petrapilio akademikų Pir 
mieji sąjūdžio įstatai taip pat 
buvo parengti Kaune. Kaunas 
davė vardą ir Kaunas priglau 
dė pirmąjį laikraštį «Mokslei 
vių kuopa džiaugėsi ir didžia 
vosi, kad naujam lietuvių ka 
talikų laikraščiui vardas bus 
paimtas iš jos kuopos rank
rašti chm laikraštėlio. Ateities 
pasirodymo laukta su didžiau 
su ir kažkokiu nervingu būk-š 
tavimu.

(B. D.)
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NATŪRALIZACIJOS DOKUMENTUS

Jums greitai, pigiai ir sąžiningai gali sudaryti 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 gyvensntiems 
visoje Brazilijos teritorijoje Duodame nemokamai tuo 
reikalu visas reikalingas informacija» žodžiu ir raštu.

MUSŲ LIETUVA

Vinca J Povilą J 'UtibeŪJ
LIETUVIS ADVOKATAS

Kai Jums reiks kokio nors patarnavimo, 
kreipkitės į savo tautietį

RAŠTINĖ REZIDENCIJA:
Rua Boa Vista, 133 _ R- Abauna, 36S. PAULO 

andar - sala 11 Moinho Velho,
Fone 63-6273

_______ ______________COB3V j«Bwwi»wrnTaMBaBaHi inrTn—n«—<—wnama—wnBim m,.

lietuviškų pamaldų ka 
LENDORIUS

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

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

GEROS ŽINIOS
JAU GALITE PADĖTI SAVO ARTIMIESIEMS 

LIETUVOJE IR SIBIRE

* Skubiai išsiunčiama 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 patvirtiptą pakvitavimą.
* Visi persiuntimo mokesčiai ir muitas apmokami čia. 

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

arba pasiunčiame naują.
Kreipkitės oas:

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

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ

PRANAS & CIA. LTDA?
Madeiras em geral

SÊDE: Rua México, 98 - 9.o - sala 904 — Bone: 52-0229 
Endereço Telegráfico: « C A BI UN A >

Rio de Janeiro
SKAUDA DANTĮ?

Nieko nelaukdamas kreiptis j chirurgą dantistą
2)'i. šlakio de frança Catnaltį-o,

kuris nesenai atidarė savo kousultoriją Vila Žolinoje 
RUA MAN Al AS, 267. Priima: pirmadieniais, trečiadieniais 
ir penktadieniais nuo S vai. ryto ligo 10 vai. vakaro.

1 _____ __

Serraria < IT A» — Serra, dos Aimorés — Município de 
Nanque - Estado de Minas Gerais

Didelis pasirinkimas medžiagų ir skoningas 
pasiuvimas, LAURO SANDRON vyriškų rūbų

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

São Paulo
Medžiaga parduodama ir išsimokėjimui

Ateikite ir įsitikinkite medžiagos ir darbo kokybe ir kaina

m « ■? ■» m it n » »< >.< k i> m m m

I ESCRITÓRIO CONTÁBIL «V. ZELINA- f
í IRMÃOS BAUŽYS Į

Reglatrado no Cl R1 Cl »ob o n.® 551 g

I Pęa. S. José Campos, 8 S/ 2 - V. Zelina - S. Paulo j
® Telefone 63-6OO5 ©

f Aberturas de firmas
J Encerramentos de firmas 
; Transferencias de firmas 
s Con1 rat na Junta Comercial 
2 PiH‘”at. na Junta Comercial 
g Escritas Fiscais
I Escritas Comerciais
•-g HORÁRIO das

---------------------------------------- I
Contratos de locação |
Cartas de Fiança g
Requerimentos
Balanços |
Alvarás diversos
Seguros de Fogo o Į
Seguros de acidentes J

è
8 às 19 horas. |
iwuiwwi '.fliw unniitrww mwnB'ifi' titi'ie nnsyfws 'III

itJCRITėRI©

J cimento

Irmãos Nascimento r
REG. C.R.e. SP. Nro 1.484

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

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

Juridinis Departamentas — Nejudomo turto pardavimas 
'V. Zelina, 831 — Vila Zelina - Tel. 63-7140 - Š. Paulo

Skaitykite «Músu Lietuva»
hhhmkhmmik bkb minnui

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

■bsmhhi b
Dovanos Giminėms
Įvairiausios angliškos me 

džiagos. (Yra virš 1000 pavyz 
džių!) Batai, megst.niai, ska- 
rcs ir kt. Vaistai Maistas.

Visi siuntiniai apdrausti Mui 
tai apmokėti.

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

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

VIEmNTT”.IAI ATSTOVAI GARSIOJO VANDENS LINDO? A

i 82.HÁO J CAIRO «2 i im.
Lindoya vanduo yrr ^cxJdi 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 Postal 3967 SÃO. PAULO

fe. SBBOBIMIR S3 H® g® S «

PREKYBOS NAMAI SPRINDYS l ČIA.
■ ■ H»

I Pęa. S. José dos Campos, 1 ■ V. Zelina - Telefonas 63-5915 1
■ • Kfl

| Qelçzieá išdirbiniai ir dažai viákaJ elektroj 
0 trenkimui namu reibmenJ ir zaijlai, 
| ivaitiaušioJ dovanoj vijom J prog,omJ.

»»•«■. >. a «o n aasn aeMmeanHnwavRnvaMWMwaMalkevBonan a evrcaMmoitasB a ana«iRi»tt>*<a«UB Between» »7Y4M>oiia!«>aaaaanMa»Dtrav!KBaoBann9inRHR>>>uM«aBaBnBrrr.e vsm,
• •••• -.<(Li«uia»a4B>jaa3Baaua4aBaeBiiMBaKa.i»ua«uaa«ntii>ewo>4aK»tiigaa«niivtii!iiii»nBu«eaiiai«isatii:i>»BiBa jsottODAb aatJB6««uiuo»iMHP».sB3 avus ao na cama as h Sana

« Statybos medžiagos sandėlis ir įvairių geležinių daiktų, indų bei darbo įrankių «
| krautuvė tiktai nas

I JAKUTIS & L A PIÈ Fž IS L T D A,
| ~ : ■ p j
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Mano brangiam vyrui *
KAZIMIERUI TERLECKUI mirus, Į 

. > V '• •

man pareiškusiems užuojautos, dalyvavusiems laidotu
vėse, septintos dienos šv mišiose, nuoširdžiai dėkoju. 
Taip pat pranešu, kad 30 tos dienos šv. mišios bus 10 
d rugsėjo 6:50 vai. Vila Zelinoje. Gimines jr /p riete Ii u s ; 
kviečiu dalyvauti.

Magdalena Terleckienė

— «Mūsų Lietuva» nuošir- 
džiairdėkoja visiems savo rė 
mėjams. platintojams ir ben- 
dradarDiams.

Prašoma visų «M.L.® skai
tytojų. kurie dar nesutvarkė 
savo prenumeratos Teiksiu 
kiek galima a nksčiau tai pa
daryti Tuo kiekvienas prisi
dės. kad «M L». tas vienmte 

Mis lietuviškas Brazilijos Jie 
tuvių koion jos savaitraštis 
augs bujos ir jus kas savai
tę ištikimai lankys.
Laikraščio pren metams.400k. 
rėmėjo prenumerata 500 £00 k 
Garbės pren* 1 ( 0<» nėra ribos 

Laikraščio vieno Numerio 
GARBĖS leidėjas Cr.S10.000 00 

^Mėnesinis skelbimas Cr.$200, 
; Vienkartinis Cr.$50.00. 

š orais dienomis «M. Lietu 
vos atstovas lankysis P. das 
ÍNações, B Retire ir Utingoj.

Ateitininkų jubilėjinia 
(me kongrese Chicagoje São 
Paulo ateitininkai yra labai 
ige^ai atstovaujami. Ten šiuo 
imetu yra aosistojęs kua. J 
Šeškevičius, N /inkšnaityt-ė, 
J. Vaikšnoras mokytojas R. 
Lunskis. Iš New Yorko kon
gresai nuvyko sesutes Hele 
na, Irėnė ir Julija Šimonytės, 
Irėnė ritėnaitė ir A. Anta
naitytė Kongreso paskutinė 
diena šj sekmadienį. Marquet 
parko paraoijos bažnyčioje, 
kur lebonauja prelatas J 
Raškauskas 1938 m lankęsis 
São Paulyje iškilmingos šv. 
mišios, kuria laikys J.E. vys 
kopas ' . Brizgys. pamokslą 
sakys prel M. Krupąvič us. 
Kongresas bus baigiamas tru 
k»ęs tris'dienas, iškilmingu po 
sėdžiu.

Praėjusį sekmadienį bu 
vo paskutinė Kermošiaus die
na Oras buvo gražus, todėl 

KIRPIMO IR SIUVIMO MOKYKLA

" f €> F IB J Á ”
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 na Graça, 381 — casa 6 - Bom Retiro -------

ir žmonių nemaža atsilankė. 
Pajamų gauta:medeliai - &545 
kr, kimbol - 515 kr, šiaude
liai - 3670 kršautuvėliai ■ 480 
kr., vira lata - 1492 kr., ba
ras - 4325 kr Šeštadienį: šau 
tuvėliai - 220 kr., baras 2725 
kr., medeliai - 1885 kr. vira 
lata 1019 kr., šiaudeliai - 851 
kr. Barakus išardė daug tal
kinęs kermošiui Vyrų Broli
jos pirmininkas J. Baužys ir 
B. Raiskas. Elettos laidus nu
ėmė K Musteikis, talkinant 
B. Latvėnui ir p Paviloniui. 
Taip pat jie sunešė candėlin 
ir sutvarkė visą barakų me
džiagą.

Visus dirbusius, talkinusius 
kermošiuje klebonas prel P. 
Ragažinskas kviečia susirink 
ti ateinantį trečiadienį, 7 d. 
rugsėjo 14 vai. Šia proga bus 
pranešta kermošiaus pelnas 
ir suruoštos kukJios vaišės 
talkininkėms ir talkininkams.

— Aprašant Lietuvių Dienos 
minėjimą salėje tarp pa 
sidarbavusių per neapdairu 
mą buvo praleistas Juozo Bau 
žio vardas kuris visuomet 
nuoširdžiai ir sąžiningai past 
imtus d r: us atlieka. Taip pat 
praleistas J Baužio vardas 
aprašant paskutinį Br Liet. 
Bendr posėdį Atsiprašome.

Rugpjūčio m. 29 d. Vila 
Beloje mirė Marija fcakalaus 
kienė. 77 m. amžiau* Nuliu 
dime paliko dvi ištekėjusias 
dukteris Palaidota S. Caeta
no kapuose Septintos dienos 
egzekvijos mišios bus b d. 
rugsėjo m. 7,4a vai. Vila Ze
linoje.

— Iš f ietuvos praneša, kad 
rugpjūčio m 11 d mirė Sas 
navos klebonas kun V Mie- 
liauskas ugpiūčio m, 15 d. 

ten pat buvo palaidotas Ve
lionis teturėjo 56 m amžiaus. 
Liepos m. Marijampolėje mi
rė kun S. Kazakas priklau
sęs Tėvų Marijonų vienuoly
nui Velionis ilgą laiką moky 
tojavo Marijo ų gimnazijoje 
Marijampolėje Velionies du 
broliai Kazakai gyvena Vila 
Zelinoje.

— Laiškai: L. Šlapelienei, 
A. Vasiliauskienei R Pakal
niui, St Jurgelevičiui A Dir 
sytei F Letkauskui. A Laz- 
dauskui R Dovydaičiui, M. 
Jonavičiūtei J Tatarūnui, A. 
Tyla , M Vinkšnaitienei.

— Reta proga pigiai nu-i- 
pirkti baldus. Parduodami šie 
baldai, dar gerame stovyje: 
bufet pustrečio metro ilgumo 
stą-Jas, b.ą.rjzinis (gėrimams su 
dėti) ir 6 kėdės -rovensal 
markės. Kreiptis šiuo adresu: 
Rua Manais, 3 3. prie Largo 
S Josė dos Campos, Vila Ze
linoje.

Ak T f T € V Ak !i l
ATSAKYKITE Į 3 DIDELIŲ PINIGU KLAUSIMUS:

1) Ar Jūs Dalyvaujate Siuntinių Biznyje?
2) Ar Jūs Esate ^ajėgūs Uždirbti Didelius Pinigus?
3) Ar Jūs Esate Patenkinti Dabartiniu Savo Darbu?

Jeigu jūsų atsakymai į pirmuosius du klausimus yra 
TAIP, o į trečiąjį NE, ai jūs kaip tik tiktumėte per 
mus uždirbti DIDELIUS PINIGUS

Mes turime jau seną ir gerai tvarkomą SIUNT NIŲ 
BIZNI, ir mūsų kainos yra pačios pigiausios visame pa 
šaulyje Mes ieškome darbščių ir iniciatyvos turinčių 
žmonių.

Jeigu jūs niekados nesate buvę SIUNTIN Ų BIZNYJE, 
bet turite g^rų ryšių su PABALTIEČIŲ TAUTYBĖMIS, 
UKRAINIEČIAIS, RUSAIS, ARMĖNAIS ir kt., tai mes I 
jums atsakysime į

3 DIDELIŲ PINIGŲ KLAUSIMUS
1) Mes Jums Suorganizuosime siuntiniu Biznį
2) Mes Jums Sudarysime Progą Uždirbti Didelius 

pinigus
3) Mes Jūsų Darbą Padarysime Vertingu, Teikda

mi Visokeriopą Savo paramą
NEPRALEISKITE ŠITOKIOS PROGOS!
Tuojau parašykite mums, prašydami smulkesnių žinių 
Visas susirašinėjimas bus laikomas griežtai SLAPTAI

(pabaiga iš1 pusi.) 

tautų vyrai ir moterys pasvei 
kino popiežių d-limpinių Žaidi 
mų išvakarėse Šv. Tėvas lin 
kėje būti kukliems laimėji
muose.

— Komunistų aparatas ruo
šiasi uždaviniui: panaudoti To 
kio. Turkijos ir Pietų Korėjos 
gatvių taktikas Madride ir ki
tur bandydami nuversti Fųąn 
co režimą ir pašalinti Jungti
nių Amerikos Valstybių bazes 
iš Ispanijos. Iš vietos }■ kitą 
vietą perkeliami radijo siųs
tuvai ragina ispanus pasekti 
«sėkmingą pavyzdi» parody 
tą kitose valstybėse Komunis 
tai telkia visokius sabotažni- 
kus ir dinamito specialistus 
iš Marselio.

— Henry Cabot Lodge, ku
ris rugsėjo 3 dieną pasitrau
kia iš JAV ambasadoriaus 
Jungtinėse Tautose pareigų, 
gal būt nebus laisvas žmogus 
viceprezidento kampanijoje. 
Jei įvyks rimta pasaulinė kri

LIETUVOS NACIONALINE 
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEK

z 2 tuo metu asi
trauks iš posto, prezidentas 
Eisenh iweris paprašysiąs per 
traukti kampaniją ir grįžti J 
Jungtinių Tautų postą atlikti, 
svarbių uždavinių.

VOKIEČIŲ DOVANA 
POPIEŽIUI

Galingą trumpų bangų radi
jo siųstuvą Šv. Tėvui padova 
nojo Kiolno vyskupijos kata
likai kardinolo Frings 50 me
tų kunigystės jubilėjaus pro
ga. Siųstuvo įrengimo darbai 
jau vyksta Telefunken dirb
tuvėse Manoma, kad jis pra
dės veikti po kelių mėnesių. 
r •>>> h-sL oo kw siųstuvas 
įgalins praplėsti visas Vatika 
no radijo programas, ypač 
tas. kuri s yra skinamos Afri 
kos misijoms.

LENKUOS KOMUNISTAI 
NAIKINA PAŠTO ŽENKLUS

VARŠUVA. —Lenkų komu
nistų pašto valdininkai naáki- 
n Jungtiniu Amerikos Vals
tybių ir kitų kraštų pašto žen. 
klus išleistus Pasaulio Pabė
gėlių metų proga Tie ženk
lui ant laišku ar siuntinių ty
čia sutepami ar nuplėšiami. 
Taip pat elgiasi ir su JAV 
pašto ženklų «Seako». (’ ietry 
čiu Azijos Organizacijos)

Būna ir tokių atsitikimų, 
kad pašto ženklai sunaikina
mi. o laiškai grąžinami i Ame 
riką ju siuntėjams

Šitoks elgesys yra charak
teringas silpnumo ir neapy
kantos laisvei reiškinys

PAEŠKOJIMAS

Jonas Čepkauskas paieško 
Antano Vaseliauskc. J s pats 
arba apie ji žinantieji prašom 
pranešti šiuo adresų
Correio de Vila Esperança

S. Paulo E. F C. B.
Jonas Čepkauskas

SKUBŪS PRISTATYMAI IR 
PERVEŽIMAI

Aleksandras Jančevski turi 
kaminijonečių išnuomavimui 
Šapos N’. 42-10-92

Tel r3 6068.
Rezidencija: Av Zelina N’ 

444. Vila Zelina - São Paule

- VILA ZELINOS LIETU

VIŲ KUNIGŲ telefonas 63-5975

♦j» >X< ♦♦♦ ♦£« ♦j* *5» >X4 ♦♦♦

«MŪSŲ L ETUVĄ» GAlIMA 
užsisakyti

Lietuviškas Grožio Salonas

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

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

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

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

ANTANO PAVIWNI1C)
Manufatura de «Botões Estrela»

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

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

DĖMESIO JAUNIME IR SENIME!

Š m rugsėjo tnėn. 10 d. 20 vai, Dr. J. Basanavičiaus 
vardo lietuvių m los Globėjai ruošia linksmą

ŠOKIŲ VAKARĄ,

kuris įvyks to paties vardo lietuvių m los salėje, rua 
Camacam, 625, Vila Anastazijoje

Puikus lietu iškas bufetas Geras orkestras. Šokiai 
jauniems ir seniems iki 4 vai. ryto

Pakvietimus iš anksto galima įsigyti pas Globėjų Val
dybos narius.

M los Globėjų Valdyba

Įvairių dokumentų Ir heliografines fotokopijas, 

greitai ir sąžiningai padaro

BORISO FOTOCOPIAS MODERNAS

Kviečiant vyksta į rezidencijas.
Adresas: Rua Libero Badarô, 453 (pirmam aukšte) 

Fone: 36-4798 — São Paulo
I-Iiiin—M—....HiiBMriiTiiiMiiiiun-T-~J?iTnfirriÁ »' mnr m---- n~"—r"-------

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 centralinį paštą),

Juozas Matelionis, Rua la- 
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 t 
za 822. V. Prudente,

VI PupienJ, Rua Lituania*' 
67. Mooca,

B. Tubelį ir Kučinską, Mo! 
nho Velho.

St. Jurevičių ir Stočkų Par 
que das Nações.
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