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Valdžios Krize Brazilijoje
25 d. rugpjūčio mėn 1961
m 15 vai atsisakė nuo savo
pareigų Brazilijos prezidentas
Janio Quadres, dvi valandas
prieš tai palikęs sostinę Brasilią, ir prezidento lėktuvu
«Viscount» atskrido į São
Paulį.
Toks Janio žygis, jau tre
čią kartą jo panaudotas, kai
po politine priemone, giliai su
krėtė visą Brazilijos oolitinį
gyvenimą Atsistatydinimo pa
sėkmėje kilo sunkus režimo
krizis.
Atsimename, kad Janio bu
vo išrinktas prezidentu gavęs
6 milijonus balsų, sudarančių
ryškią daugumą. Tai iš visų
buvusiųjų Brazilijos preziden
tų gausiausia balsuotas prezi
dentas. Taip pat jis šiandien
jau įėjo į istoriją kaipo pir
masis Brazilijos prezidentas,
kuris iš pareigų pasitraukė,
ir tepavaldė vos 7 mėnesiusir
Pasitraukdamas jis pa šlavė į
šalį visą tų šešių milijonų rin
kėjų pasitikėjimą juo. ir lai-’
vu «I ruguai Star» 29 d rug
pjūčio mėn. išplaukė į Angli
ją palikęs krizės konvulsijo
se visą savo kraštą.
Kaip prie to prieita, ir kas
atsitiko?
Daug apie tai yra rašoma,
ir nurodomos įvairiausios prie
žastys. Tų priežasčių aprašy
mus pasisk ičius ir suglau
dus krūvon daromas tuo klau
Simu išvadas, susidaro maž
daug toks bendras vaizdas:
Janiu Quadros yra labai štai
gaus ir nepastovaus būdo po
litikas. Jis kalba, elgiasi ir
veikia klausydamas daugiau
savo jausmų negu savo proto
balso. Pas jį noras yra jo min
čių tėvas Kitaip tariant jis
savo galvojimą derina pr.e
savo norų, ir į tų norų rėmus
spraudžia visą politinę tikro
vę, nors ji ir cypdama į tuos
rėmus neįlenda...
Yra sakoma, kad politika
yra galimų pasiekimų menas.
Tokių siekimų, kurių įvykdin
ti nėra galimybės, politikas
nei nepradeda, nes nesekmin
gi veiksmai sukelia abejonių
apie tokio politiko gabumus
ir naikina pasitikėjimą.
Kaip žinome, dar prieš rin
kimus Janio Quadros iškelia
vo iš Brazilijos, pasaulio pa
matyti. Ap'ankė Rusiją, Kini
ją, Indiją ir Egiptą. Ten jis tu
rėjo progos pamatyti gausias
skurdo minias, ir tų minių lie
somis rankomis padarytus di
Gelius kolektyvinius darbus.

po kietos valdžios lemena. Re
ginys apvaldė Janio vaizduo
tę, sakytum, užhipnotizavo.
Lygindamas Brazilijos liaudį
su tais rytų kraštais, jis su
galvojo tą ja sistemą pritaikin
ti ir Brazilijoje, ją «sukrikš
čionindamas». Panašiai kaip
Tito išgalvojo ir įvykdė «tau
tinį» komunizmą Jugoslavijo
je, ex prezidentas Janio Qua
droš pradėjo vesti ir lenkti
Braziliją į «krikščionišką» ko
munizmą, kiekvieną savo po
tvarkį pats vis pavadindamas
«teisingu, giliai žmonišku, ir
krikščionišku».
Žino amas
kad tokios jo perfiltruotos ir
vingiuotos politikos demokra
tiškasis vakarų pasaulis nesu
pras ir nesiskubins paremti
jis visą Brazilijos užsienių po
Ii iką pasuko į rytų vėžės, pa
likdamas už nugaros senus
draugus vakaruose, iscn-d n
damas visą Brazilijos visuo
menę ir nustebindamas net pa
čius komunistes, nes ir tiems
buvo sunku suprasti, kad Ja
nio taip lengvai ir pats už tai
nieko negaudamas aiidary ų
visas duris raudoniesiems.
Tik po to, kai Janio pakvie
tė rusų prekybos delegaciją
ir jos vadams užkabino po
aukščiausią Brazilijos ordeną
«Cruzeiro do Sul», priėmė Ga
gariną ir išleido su ordinu,
pavaišino Kubos tarptautinį
raudonąjį avantiūristą «Che»
Guevarą ir jam prisegė pietų
kryžiaus ordiną, arabų ir Af
rikos negrų valstybių atsiųs
tiems emisarams padalino po
ordeną — Brazilijos komunis
tų vadas Luiz Carlos Prestes
pareiškė prezidentui savo par
tijos viešą paramą, nors per
rinkimus jo partija Janio kan
dida.ūrą smerkė ir prieš jį
mitingavo.
Nekomunistiška Brazilijos
visuomenė neteko žado iš nuos
tabos Janio veiksmų akyvaiz
doje. Dauguma jo potvarKių
ir instrukcijų, kuriomis jis ža
dėjo sulaikyti pragyvenimo
pabrangimą, davė priešingus
rezultatus — kainos padvigu
bėjo Pastovumas po pusme
čio susispaudimo nepasitvirti
no. Kruzeiro vertė nukrito
per pusę, ir vis tebekrinta Gi
ordinus, lyg bonkų dangtelius
bešvaistant, bežarstant. tapo
nuvertinta ir garbės sąvoką.
Tikrai valstybei nusipelniusių
žmonių vertės sulyginimas su
visokiais «palankytojais», daug
ką įžeidė ir pažemino.
Spauda, radio ir televizija
už tokius žygdarbius savo pre
zidentą pradėjo kritikuoti, mo
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kyti, o vėliau karikatūrinti.
Prezidentas atsikeršindamas
keliais atvejais prignybo spau
dą, paspaudė žinių agentūras
kelioms dienoms uždarė ra
dio stotis. Tie aktai iššaukė
įspūdį, kad prezidentas sau va
liauja, peržengdamas savo tei
sės, ir pradeda žengti dikta
tūros keliu.
Impulsyviais veiksmais ir
klaidžiais žingsniais Janio per
pirmąjį savo valdymo pusme
tį taip sunaikino savo paties
autoritetą, ko jokia jėga iš
šalies niekuomet nebūtų pa
jėgusi atlikti. Gal todėl, kai
dabar )a? to atsistatydino dau
guma paliko tik nustebinta,
bet visai šalta, o klikas tylo
mis net apsidžiaugė.
Bet kodėl Janio Quadrosat
sisakė toliau būti prezidentu?
Kokie įvykiai jį prie tu pri
vedė?
Savo atsistatydinimo laišką
Janio Quadros pradeda šiais
žodžiais: «Esu reakcijos nuga
lėtas, ir taip pali ku valdžią».
Suminėdamas reakciją, jis nie
ko nenurodė ir greičiau pas
lėpė esme, negu priežastį pa
aiškino Šis reakcijos pavadi
nima negali būti taikomas ka
ro pajėgų vadams, nes kariuo
menės, laivyno ir aeronauti
kos ministerial jį mėgino nuo
atsisakymo atkalbėti Vėliau,
jis atsisveikindamas visus ku
rie jį valdžioje rėmė, savo pa
dėką specialiais žodžiais iš
reiškia kaip tik tiems trims
kariškų jėgų inist riams. Nei
iš tų ministerių nei iš parla
mento atstovų prezidentas ne
buvo spiriamas atsisakyti iš
valdžios.
Tačiau savaitę anksčiau prieš
Janio užsienių politiką griež
tai pasisakė jo buvęs didelis
rėmėjas, dabartinis Guanabaros gubernatorius Carlos La
cerda Tas didis kalbėtojas
griežtai atakavo Janio užsie
nių politiką, nurodydamas visus pavojus kurie gręsia Bra
zilijai Kubos likimu. Jis įrodė
kaip prezidento užsienio poli
tika favorizuoja komunizmą
ir kenkia laisvųjų kraštų vie
nybei, Toji kritiką įelektriza
vo viešąją nuomonę, ir nutrau
kė bet kokią priedangą, dar
dengusią prezidento liniją.
Net jį rėmu i UDN partija su
svyravo, persvarstydama, ar
galima bus toliau remti vy
riausybę?..
24 d. rugpjūčio senatorius
Benedito Calazans, žymus UDN
šulas, viešai iškritikavo prezi
dento politiką paskelbdamas
dokumentus, pagal kuriuos bū
šią leidžiama komunistams įs
teigti Brazilijoje 84 kultūri
Lietuvos nacionalinė
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nius centrus per kuriuos, kaip
žinoma būtų varoma režimo
nuvertimo darbas, o taip pat
įsteigiama du tūkstančiu sti
pendijų studentams mokslus
eiti komunistų kraštuose, ir
dar daug kitų dalykų. Jau da
bar Jugoslavijos pasiuntinys
pareikalavęs, kad Janiopatvar
kytų spaudą taip, kad Tito ne
būtų daugiau vadi amas dik
tatorium Tito geidžius būti va
imamas «žmoniškos demokra
ėjos patarėju».. O tuo tarpu
komunistuojantys studentai išė
jo j tratvęs
plakatais «pare
don» (-sušaudyti) Carlos Lacerdą, įvedant Brazilijon Ku
bos pavyzdi, čia kur mirties
bausmė įstatymu yra panai
kinta...
Tą pačią naktį prezidento
šeima susikrovė savo daiktus
ir sekantį rytą Janio Quadros
paliko sostinę Brasilia ir pre
zidento vietą!.
Kok a reakcija jį nugalėjo?
— Toji reakcija buvo jo pa
ties krikščioniškoji sąžinė Ka
da jis pamatė; jog visam kraš
tui žinomos jo nesugebėjimo
pasekmės kada tikriausi drau
gai juo jo klystkelių pasitrau
kia visus įspėdami, jis. jo pa
ties žodžiais ka bant, suprato
jog geriausias būdas dar pa
sitarnauti savo tėvynei beli
ko tik — atsistatydint •— ką
jis nedelsdamas, neatšaukia
mai ir padarė. Taip -pasibai
gė vieno žmogaus meteoriš
kas iškilimas politiniame Bra
žili jos danguje į pačias aukš
čiausias viršūnes kuriose
prieš visos savo tautos ir pa
sauli
a-is atskleidė savu
nuostabų nesugebėjimą...
KRIZĖS EIGA
Tuo metu kada Janio plauk
damas į miglotą ir drėgną An
gliją žiemavoti. sapnuoja sa
vo sugrįžimo sapną, jo palik
tas va'stybės laivas turi gel
bėtis kaip gali...
Dvi 'alandas ir dešimts mi
nučių valstybė išbuvo be «gal
vos» Po to, kongresas ir par
lamintas, pagal Konstitucijo
je numatytą procedūrą, tuščion prezidento kėdėn pasodi
no parlamento pirmininką, ats
tovą Ranieri Mazzilli. kuris
jau antrą karią eina preziden
to pavaduotojo pareigas. Jis
paskyrė naujus ministerius
vieton tų kurie kartu su Ja
nio atsistatydino: būtent švie
timo, užsienio reikalų, darbo
ir ūkio ministerius Toliau, pa
gal konstituciją: prezidencija
turėjo būti perduodama rink
tajam vice prezidentui João
Goulart, kuris tuo metu buvo
Singapūre, grįždamas iš misi
jos po raudonąją Kiniją.
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Tačiau prieš João Gou arto
įvedimą prezidentūron pasta
té griežtą veto karinių pajė
gų viršininkai — kariuome
nės, karo laivyno ir aeronau
tikos ministerial. Jų vardu
maršalas Odilio Denys pa
reiškė kad vice-prezidentas
esąs pavojingas valstybės sau
gumui, žinomas kaipo komu
nizmo simpatikas ir didelis
darbo klasės kiršintojas kenks
mingas demokratijos instituci
joms. Kar škiai paprašė par
lamentą ir senatą surasti ki
tas legalias to mules, kad de
mokratinis režimas galėtų bū
ti išlaikytas ir toliau, bet be
João GouJarto.
Žinoma, kad João Goulart
yra Partido Trabalhista Brasi
leiro (PTB) šefas Jei jis būtų
priimtas prezidentu, PTB grįž
tų į valdžią remiančios parti
jos vietą, ir viskas atsiverstų
į tą pačią padėtį kaip buvo
prieš Janio išrinkimą. Tokiu
būdu į valstybės valdymo see
ną įžengi milžiniški intere
sai. ir už tuos interesu visos
partijos, visi jų atstovai, visi
estadai ir ų seimeliai metėsi
į kietą kovą Visos šitos ko
vos bangos atsimušė į kariš
ką veto, j tvirtą kaip uo'ą ir
tėviškai kantrią marš Odilio
Denys figūrą Jis nesiekia ka
rišk-s diktatūros, (ką labai
lengvai jau būtų galėjęs pas
kelbti), bet gindamas demo
kratiją reikalauja kad tautos
atstovai suprastų padėtį, ir su
gebėtų suredaguoti tokį doku
mentą. pagal kurį legaliai ga
lėtų persitvarkyti, toliau veik
ti demokratinis režimas. Ka
riuomenė. laivynas ir aviacija
budi, kad iki tol neprasidėtų
vidaus riaušės, ir gyvenimas ei
na ramiai ir tvarkingai, duoda
mas laiko apsiraminti ir blai
viau susitvarkyti senatui ir par
lamentui
Tuo tarpu vice prezidentas
João Goulart iš Londono aus
krido į Paryžių, į Barseloną,
vėl grįžo j Paryžių, nuskrido
į New Yorką. ir pro Panama
nori skristi į Buenos Aires, iš
kur galėtų pasiekti Braziliją
per Rio Grande do Sul terito
iiją, kurio e-tado gubernato
rius. Brizolla. (Goularto gimi
nė). deda desperatiškas pas
tangas, kad vke būtų paskelb
tas prezidentu.
Kongresas ir parlamentas
nuolatiniuose savo posėdžiuo
se priėmė pasiūlymą pakeisti
prezidencializmo režimą į par
lamentarizmo formą; kurioje
prezidento pareigos susiauri
namos iki išorinio formaliz
mo, o įsteigus ministério-pir
mininko instituciją, ministerių
(pabaiga 6 pusi.)
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TEISĖJUI

nebodami komunistų agentų
būti iššifruoti ir paskui apkal
Tu užsivilk, teisėjau, savo juodą togą
tinti.
Ir atsiskleisk įstatymus ir teises.
Iš savo aukštumos tu teisi žmogų,
Nežinia, kiek žmonių šiais
O jojo nuodėmės bus didelės ir baisios.
metais galės nuvykti prie Ma
rijos Šiluviškės paveikslo, kai
Tasai žmogus — tai aš, kurs tau kalbu,
tikėjimo persekiojimas Tėvy
Nors niekas manęs nei kaltino, nei skundė,
nėję vėl iš naujo stiprinamas.
Ir nieks nematė mano tų darbų,
Už tat mes laisvajame pasau
Kurių vie'a širdis, o laikas — tik sekundė.
lyje esą lietuviai katalikai
Yra,
matai, tokių nusikaltimų,
ruoškimės minėti šią šventę
Kurių tau niekas žemėj nepaliūdys:
penktadienį ar sekmadienį
Jų būsena, kaip šilko palietimas.
Mes galime, mums dar nie
O grauž a sąžinę, kaip plieną rūdys.
kas nekliudo melstis prie Ma
Yra tokių kurie tau gerklę smaugia
rijos šventovių ar altorių už
Vidurnakty, kaip žmogžudžio ranka.
tuos mūsų brolius ir seses lie
Yra tokių, kurie širdin įaugę,
tuvius, kurie norėtų, bet ne
Kaip pūvanti raupsuotojo liga
gali, aukotis ir melstis už tas
mūs., gimines ir jaunimą, ku
Žinau, tu nubaudei bausme teisinga,
rių širdyse viena po kitos
Ir žmogžudį, ir \agį. ir plėšiką
Drėgnam rūsy I e atgarsio jis dingo —
yra užgesinamos tikėjimo švie
Nė
jųjų vardo žemėj nebeliko.
selės, gal verkiant jų
tėvams ir artimiesiems
T i būk ir man teisingas ir rūstus:
skaudžiai dejuojant Jie mato
Daugiau aš atleidimo nebenoriu.
juos gal visiems amžiams at
Tulžim apkarto duona ir medus —
plėšiant nuo savęs ir pada
Širdis pabrinko šalto švino svoriu,
rant savųjų priešais Pasižy
mėkime tuoj šią dieną sieni
niame kalendoriuje, padaryki
me pas.ryžimą, ką mes kon
krečiai atliksime...
Ši šventė bus naujas įrody
mas, kiek kiekviena iš mūsų
tu i tikrojo patriotizmo,
veiklios artimo n.eilės!
Quadros, kuris atsistaty lino patį Snr. Jan o Quadros, prieš
P. D.
iš prezidento pareigų, neiš porą mėnesių taip iškilmingai
ryškinęs aiškiai savo rimto pareiškusį kad nuo jo užima
apsisprendimo motyvų. Prieš mų pareigų gali jį nušalinti
metus, kada tas pats Snr. Ja tik jėga arba miitis.
«Šia Liūdnąją Valanda* nio Q jadros, vedamas daugiau
Kas gi buvo šį kartą toji jė
pretekstų, kaip motyvų buvo ga, kuri privertė jį atsistaty
Tokiu užvardimu Rio de Ja
atšaukęs savo kandidatūrą, dinti?
neiro dienraštis «Correio da
mes buvome paskelbę straips
Manhã» paskelbė sekantį
Kodėl atsišaukimo autorius
nį «O cabo da vassoura» ap
straipsnį:
mums
nenurodė jos visiškai
kaltindami jį nepateisinama
«Taip pilna liūdėsi yra ši laikysena šiuu atveju. Šian aiškiai?
valanda, kad esame priversti dieną turėtume pakartoti tą
Jis turėjo drąsos pasitrauk
prispirtinai apkaltinti tuo pa patį straipsnį tik pašvarinda ti, apgaudamas tuo pačiu jį
čiu draugus ir priešus, ypatin mi terminus. Nes dabar nebe rinkusius balsuotojus sudariu
(pabaiga iŠ 2 pusi,)
gai tuos «abejinguosius» anie liko jokių švelninančių aplin sius didžiumą brazilų tanios.
Bet jam pritruko drąsos pas
Tokio pobūdžio pasakomis kuriuos Bibija taip kalba: kybių. Savo viešame demago kelbti viešai vardus savo nu
maitinami klausytojai matyt, «Dievas juos išspiaus . », kurie giniame atsišaukime, aiškiai galėtoju Snr. Jano Quadros
siekiant nūs atyti viešąją nuo sudaro didesnę dalį vaidinto skirtame krašto nerimui su ištikrųjų NEBUVO NUGALĖ
monę prieš JAV, drauge nu. jų skaičiaus brazilų politikos kelti. kuriuo ex prezidentas at TAS. JIS PABĖGO. (Vert, pa
sisveikino, randame tik neaiš
kreipiant dėmesį nuo tikro scenoje.
brėžta).
sios ultra kolonialinės valsty
Mūsų pirmasis apkaltinimas kias iliuzijas reakcinės jėgos,
bės — Sovietų Sąjungos.
liečia ypatingai Snr. Janio kuri privertė atsistatydinti tą
Jau visai netoli rugsėjo 8toji. kurioje švenčiama trejo
pa Šventė: Marijos Gimimo,
Marijos Šiluviškės ir Tautos
šventė.
Rugsėjo aštuntoji — tai Tau
tos šventė. Tai lietuvis
kos sąmonės, lietuviško savy
tumo pajutimo diena. Tokią
dieną prieš 500 metų (H30)
VYTAUTAS DIDYSIS turėjo
vainikuotis Lietuvos karaliu
mi. Tai būtų buvęs Lietuvos
galios oficialus iškėlimas ir
Lietuvos valstybės atsiskyri
mas nuo unijos su Lenkija.
Kaip Vytautas Didysis nore
jo švęsti savo karūnavimosi
dieną Marijos gimimo šventė
je, taip Nepriklausomos Lietu
Vos sūnūs savo Tautos šven
tėi dieną pasirinko šią Mari
jos šventę.
Juk tai Lietuvos — Marijos
Žemės Globėjas ir visų mūsų
dangiškosios M tin o s gi m
tadienis! Kaip anais ži
lais senovės laikai? Marijos
gimimo dieną šviesios v Ities
banga užliejo Senojo Testa
mento patriarkus ir teisiuosiu . kaip danguje džiūgauja
tą dieną šventieji, taip žemė
je dabar pereina stiprinančios
vilties banga Marijos vaikų
širdis, pasiekia širdį kiekvie
no lietuvio kataliko, kur jis
bebūtų.
Tėvynėje gyvenantieji vyks
ta būriais švęsti šios šventės
į Šiluvą, nors jiems taip
sunku išsiprašyti tą laisvą pus
dienį ar dieną iš komunistų
pastatytų viršininkų, nors po
licija juos prie visų kelių į
Šiluvą apklausinėja. Vyksta
net valdininkai ir jaunuolis »

Programa, vokiečiu bėgliai ir Titovas
(E) Savo partijos programos čių g mybos. Hans Zeherer
projekte paskelbę apie gražią «Die Welt» (nr. 180) vedama
ateitį ir JAV pralenkimą so jame pabrėžia, kad pasaulis
vietai pasak «Frankfurt r Ali neseniai turėjęs nepaprastą
gemeine» (nr. 180), matyt, nu spektaklį — Chruščiovas su
matė, kad per ateinantį de savo programa pranašauja ko
šimtmetį amerikiečiai miego munizmo laimėjimą per 20 ne
šią... Tač au sovietai pamirš tų, tuo tarpu šiuo metu dešim
ta, kad JAV gamyba šiuo me tys tūkstančių rytų vokiečių
tu yra dvigubai didesnė už apleidžia savo kraštą, palieka
sovietų, o žemės ūkio srity
ji tokia, kad amerikiečiai pri turtą ir veržiasi į Vakarus. Ir
versti ūkio produktus d linti bėga ne senieji gyventojai,
po visą pasaulį. Kremlius juk bet kaip tik tie, kurie ligi
gerai žino, kad laisvos rinkos 1980 m dar galėtų susilaukti
gamyba žymiai d’desnė už komunizmo laimėjimo. 16 me
plano produkciją. Kolchozai tų tie bėgliai stebėjo komu
su sovchozais, panaudodami nizmo kelio praktiką ir priė
daugiau darbo jėgų iš vieno jo išvados, kad toji sistema
hektaro pagamina tik dalį, nepakenčiama, kad ji turinti
kai kuriose srityse tik pusę pasikeisti ar visai palūžti.
vakarų kraštų produktų. Nors Svarbiausia kad bėga žmo
sovietai padarę pažangą, ta nės, materialiai neskurdę, bu
Čiau jie ligsiol yra pasiekę vę geresnėje padėty nei mili
tik du penktadalius amerikie jonai kitų žmonių pasauly.

Švedijos spauda įvairiai įvertino hruščiovo naujosios
programos pasiūlą. «Dagens
Nyheter» pastebi, jog naujoji
programa netik vaizduoja so
vietų ateitį, bet yra ir gin
klas kovoje prieš Pekiną ir
Jugoslaviją
«Svenska Dagbladet», vado
vau j .utis konservatorių dien
raštls, vedamajame «Gerovė
a la russe» rašo: «Komunistų
ideologiniai debatai pašalie
čiams dažnai atrodo teoriš
kas plaukų skaldymas. Toks
komunistinių tikėjimo klausi
mų neįvertinimas vargiai pa
teisinamas Chruščiovo nuolai
dos Titui 1955, jog esamadau
giau negu vienas kelias į so
cializmą, daug prisidėjo prie
to nerimo, kuris pasireiškė
po metų Vengrijos sukilimu.
Nėra neįmanoma, jog naujoji
rusų partijos programa turės
pasekmių toli už Sovietų Sgos ribų. Puolimai šiame do
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Pabėgėlis neišdavė savo per
sekiotojų. Teliko prileid m a i
ir spėliojimai. Ai^ku, lengviau
šia yra spėlicti ir prileisti. Pa
sipriešinimas Ponui Janio Qua
droš pasireiškė paskutinėmis
dienomis susidūrimo formoje.
Viso krašto didžiam nustebi
mui, jo bendradarbiai išryški
no ypatingai svarbius moty
vus; kurių tikrosios svarbos
niekas negali patikrinti.
Taip aiškūs yra prileidimai,
kad mums nebereikalinga
spausdinti vardus. Telieka pri
pažinti įvykių eigos sėkmėje
tą patį receptą, kurio išdavo
je gimė 1954 ir 1955 metų is
torinės datos, po priedanga
išgelbėti kraštą nuo pražū
ties Bet kokie yra viso to
rezultatai?
Abejais atvejais konspirato
riai negavo pasinaudoti. Pasi
naudos tie «abėjingieji» va g
šės praturtėjusios Brazilijos,
apie kuriuos pabrėžtinai kal
ba mums Biblija. Dabar jie
yra patenkinti.
Bet mes visi kiti galvojame
apie Braziliją. Galvojame apie
milžiniškus materialinius nuos
tolius, į kuriuos Ponas Janio
Quadros ir jo priešai įstūmė
mūsų šalį sugriaudami politi
nį ir finansinį pa-itikėjimą Ypač galv jame apie milžiniš
ką nuostolį padarytą Brazilijos
tarptautinės politikos presti
žui Šiandiena viso pasaulio
spauda paskelbs žinią apie
DAR VIENĄ PERVERSMĄ LO
TYNŲ AMERIKOJE Tapome
nužeminti iki bet kurios res
publikėlės ygio Tai yra jbegaliniai liūdna Vardan Tėvy
nės (pabrėžtinai) vadinamos
politinės operetės, laidojant ti
krąją tėvynę gėdingoje tyloje
politinio Kapinyno
Bet jeigu visi nutyla mes tu
rime teisę baisu prabilti; ap
kaltindami nugalėtuosius ir nu
galėtojus, vardan įskaudintos
ir nužemintos Brazilijos.
Šią liūdnąją valandą nelieka
mums vienintelė paguoda: u.es
žinome, kad priešui irgi tėra
mirtingos būtybės, ir kad sa
vo netikruosius draugus Bra
zilija pragyvens*.

kumente prieš «sektarizmą», pagandai. Ar ne ironija, klau
kuris pirmoj eilėj taikomas šia dienraštis, kad pats maj.
kiniečiams, ir «revizionizmą», Titovas ir jo erdvių laivas
t.y jugoslavus, atspindi nuo tai juk produktas tos bendruo
latinį Maskvos nerimą dėl reiš menės, kuri savo piliečiams
kinių, kurie gali įgauti dra nesugeba patikrinti reikiamo
mat nės svarbos žymiai anks gyvenimo lygio? «N. Y. He
čiau, negu bus pradėta vyk rald Tribune» iškėlė tai, kad
dyti programą».
šis skridimas negalėjo pakeis
Liberalų dienraštis «Han- ti tikrovės, o ji tokia — visi
delstiningen» savo ruožtu pa svarbiausi klausimai yra su
žymi, jog skaitant komunistų sieti su mūsų žeme ir visos
partijos programą labai ma krizės turi būti išspręstos tik
žai ką galima sužinoti, ko iš mūsų planetoje. Chruščiovas
tikrųjų siekia Kremliaus po skridimą pavertęs sovietinės
nai. Tačiau programa yra ne diplomatijos įrankiu. Maskvos
paprastai vertinga medžiaga «Izviestijos» (rugp. 9 d. n ry)
tiems, kurie nori išstudijuoti tiesiog pasisako, kad Titovo
komunistų propagandos prie skridimas esąs argumentas
už komunizmo laimėjimą Gir
mones.
di, JAV atsilikimas moksle,
Germano Titovo rugpiūčio technikoje ir kt, pažeidžia
6 d, erdvių skridimas aplink amerikiečių autoritetą.
žemę vakarų spaudoje sukė
lė minčių, kuriose pabrėžta
propagandiniai psichologinė n j
...
pusė. Pasak «N. Y. Times»skriiil,..-ijP jííí*'
dimas panaudojamas savai pro ■■"'.‘'„/.'ntui'-. 111
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MŪSŲ LIETUVA

2 pusi.

NEVYKSTA SU PIENO
PRISTATYMU

miausia rūpi kursantus išmo
kyti šnekamosios anglų kal
bos. Stovykla buvusi suorga
nizuota, kad būtų proga ang
liškai kalbėtis. Stovykloje an
glų kalba buvo atliekami ir
žaidimai ir buvo mokomos
dainos Esant didelei naudai,
kitais metais vasarą vėl nu
matyta panaši anglų k. kur
santų stovykla.

(E) Lietuvos paruošų minis
tras J. Vainauskas per Vil
niaus mikrofoną buvo privers
tas išsibarti dėl nepakankamo
pieno pristatymo Lietuvoje.
Jei mėsos pusmetinis prista
tymas įvykdytas 110%, kiauši
nių pristatymo planas 115%,
o vilnos 118%, tai pieno pris
tatymo srity — aiškus atsili GRAŽIEJI TRAKAI IR NE
kimas ir dėl to jau pradeda
GARBINGI LANKYTOJAI.
mas kelti aliarmas. Pieno vals
(E) Trakuose su jų ežerais
tybinis planas teįvykdytas tik
88% ir valstybei, esą, neati ir paežeria:s lankytojų niekuo
duota 25.000 t. pieno. Iš visų met netrūksta, tačiau Lietuvo
Lietuvos rajonų pusmetinį pla je per spaudą ir radiją nusis
ną įvykdę tik 8 rajonai, jų kundžiama lankytojų kultūros
tarpe pirmauja Pasvalio raj. stoka. Daugely vietų Trakuo
kolchozai su sovchozais. Dau se nulaužoma medeliai, apmin
gumas ūkio vadovų pieno su domi krūmai, nevietoje suku
mažėjimą aiškino blogomis, gy riami laužai. Nemaža gražios
vulių žiemojimo sąlygomis, augmenijos sunaikino iš Šiau
koncentruotų ir kitų pašarų lių atvykę poilsiautojai. Viso
trūkumų ir kt. Ar bereikia ste kio plauko lankytojais ypatin
bėtis, kad iš karvės vidutinis gai nusiskundžia Trakų vals
kai primelžiama po 6 7 kg. tybini- gamtos apsaugos ins
pieno? Uždėta kraštui per di pektorius.
delė prievolė ir ją išpildyti
— Lietuvoje įsteigta krašto
neužtenka
«stebukladarių»
tyros
draugija, kurios uždavi
melžėjų, o reikia daugiau kar
nys — koordinuoti visą kraš
vių.
totyros
darbą apjungti ne tik
partija susirūpinusi ir gyvu
lių pristatymu valstybei Štai archeologus, istorikus, etno
per pirmąjį pusmetį parduo grafus ir kitus specialistus,
tos valstybei vienos kiaulės bet įtraukti ir visuomenę. Vii
svoris vidutiniškai sudarė 81 niaus radijas liepos 21 d. pas
kg, kai kur gi jis siekė 70-60 tebėjo, kad Lietuvoje dar
ir žemiau Dabar, Vainausko daug esama archeologinių,
žodžiais, reika siekti, kad architektūrinių, istorinių, re
kiekvienas parduedamas vals voliucinių, etnografinių meno
tybei bekonas būtų nemažiau ir kt paminklų, kurie liudyja
kaip 100 kg. Daugiau storio apie lietuvių tautos kūrybą,
ir jus kolc ozininkai, gausite apie... «liaudies masių» ko
daugiau pajamų — štai tokiu vą už laisvę ir nepriklauso
mybę.
šūkiu skatinami valstiečiai.

JIE MOKOSI ANGLŲ
BOS,..

KAL

GREITAKALBĖ VILNELĖ ŽA

VĖJO JAV TURISTUS ..

(E) Liepos 19 d. į Vilnių at
(E) Prie Vilniaus miesto
švietimo skyriaus veikia dvie vyko nauja JAV turistų gru
jų metų užsienio kalnų kur pė, kurių dauguma esą nema
sąi. Anglų kalbos grupės da tė Lietuvos daugiau kaip 50
lyviai pabuvę stovykloje ties metų... Jie autobusais buvo
Metelio ir Dusios ežerais pa vežiojami po Vilnių juos, anot
pacakojo. kodėl jie mokosi «T esos», žavėjusi greitakalbė
anglų kalbos ir ką numato Vilnelė, Gedimino pilis su
ateity veikti. Vilniaus radijo LTSR vėliava, šnabždančios
ben iradarbio paklaustas inži liepos... Apie Vilnių jiems pa
nierius atsakė, kad jam tek šakojo istorikas J. Jurginis
sią naudotis anglų k literatū Vieno turisto — B Čer y ra o jos esą daug. O pati kur Černiausko ■ pasisakymu jie
sų vedėja pareiškė, kad pir JAV se «teskaitę» propaganda

Rugiapiútè Lietuvoje su Premijomis
Kolchozininkai skatinami nuimti derlių
(Elta) Lietuvoje liepos mėn.
antroje pusėje subrendus žie
minių rugių ir kviečių derliui
vyksta nuėmimo darbai. Šiais
metais Lietuvoje tikimasi ge
resnio už pernykštį derliaus.
Partija ragina greičiau surink
ti derlių, naudoti giedrias die
nas. Siekia, kad «derlius bū
tų nuimtas be nuostolių, kad
į aruodus patektų visa, kas
išauginta.. » Nesitenkinama pa
čių kolchozininkų raginimų,
jiems į talką siunčiami gyvu
lininkystės darbuotojai, moks
leiviai. Kolchozininkus dau
giau išnaudoti partija skati
na premijavimo paskatinimo
sistemą. Lenktyniavimas ska
tinamas ir kolchozuose, bri

gadose Štai, laukininkystės
brigados, už gerą (t. y skubų)
darbą, nuimant derlių, gau
siančios tris pinigines premi
jas po 60, 50 ir 40 rublių. Kol
chozininkai, dirbantieji nui
mant derlių, gausių už darba
dienį dvigubą atlyginimą. Jie
vietoje 20 kapeikų, už kiek
vieną darbadienį gausią net
50 kapeikų Nustatomi už dar
badienius maži tarifai ir avan
sai, o vėliau premijomis už
atskirus darbus darbininkai
verčiami dirbti virš jėgų. To
se premijose dalyvauja ne vi
si ir dirbtinai sudaromas pa
vyduliavimas ir skaldoma vie
nybė.

St. Santvaras

PER LEDO JŪRA
Per ledo jūra tavo laivas plaukia,
O Lietuva jauna, o Lietuva brangi!
Klaikioj tyloj žuvėdros klykia —
Ir keliasi naktis tokia juoda, tokia baugi,.
Norėtum viską atiduot į tėvo svirną —
Gyvenimą ir jo giedrias dienas...
Bet žvejo motina pakrantėj verkia —
Ir ašarom, ir liūdesiu tai permerkia dainas
Vieni vaikai vidurdieny paklydo,
Kiti jai kalaviją įsmeigė širdin...
Vaidai ir barniai erdvėm skrenda —Kur sielvarta, kur neviltį jai reikia paskandinti?

Ak, ko gi rėkiam, lyg apakę žmonės,
Kad mes maži, kad mes silpni?
Mūs dvasiai nėr ribų nei žemėj, nei padangėj Ir mūsų kluonai aukso derliaus kupini!...

Tegu, tegu užges tik vargo žvakė,
Tik saulė pasirodys priengy —
Ir ledo jūrą perplauks tavo laivas,
O Lietuva jauna, o Lietuva brangi !
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jatorių ir kt. gaminių ir jų di
dėlė dauguma skiriama išve
žimui. Vis dėlto dėl pramonės
laimėjimų nuolat ir nusiskun
džiama. Bent 12 Kauno pra
monės įmonių neįvykdė pir
mojo pusmečio gamybinių pla
nų. Buvo sunkumų ir statybi
ninkų darbe. Tuo tarpu Kau
nui pranašaujama šviesi atei.
tis ir jau esąs sudarytas gene
ratinis miesto rekostruavimo
planas. Pagal jį, kaip seka iš
Vilniaus radijo liepos 20 d.
pranešimo, Kaunas norima pa
versti stambiu pramonės ir kul
tūros centru su 250.000 gyv.
Nauja pramonė numatoma
telkti Žaliakalnyje, kuris esąs
patogiausias susisiekimo at
žvilgiu, nors dabar fabrikai
išmėtyti visur be plano. Rei
kėsią pastatyti 12.000 naujų
butų, o kiekvienam gyvento
jui žadama po 16 kv. mtr. gy
venamojo ploto. Čia kyla klàu
simas —- ar numatoma parsi
kviesti naujų kolonistų — ru
sų. siekiant daugiau surusinti
ligšiol vis dar lietuvišką Kau
no veidą?

AMERIKA — PIKČIAUSIAS
. “NEOKOLONIALISTŲ”
KRAŠTAS

nį aaglų k. leidžiamą soviet!
nį žurnalą «USSR» ir pažan
giąją oAV lietuvių spaudą,
tad «žinoję», kas Lietuvoje
dedasi Autobusu pavežioti jie
patvirtino — taip, pirmieji įs
pūdžiai malonūs.
— Liepos 20 d. į Vilnių at.
skrido grupė Škotijoje nuo
seniau gyvenančių lietuvių
«Inturisto» Lietuvos skyriaus
valdytojas A Sutkus pranešė,
kad per pirmą pusmeti Lietu
vą aplankė apie 500 užsienio
turistų, daugiausia iš JAV, Če
koslovakijos ir Lenkijos. Pra
važiuojantiems užsienio turis

tams Vilniuje leidžiama išbūti
2 3 dienas. Apie 500 turistų
Jaukiama Lietuvoje ir antrąjį
šių melų pusmetį.

(E) Vilniaus radijas, atsaky
damas į klausytojų laiškus,
ėmėsi aiškinti ką reiškia žo
dis “ultrakol nialistai”. Pasi
rodo pikčiausias tokių neoko
KAUNE LAIMĖJIMAI, PLANAI lonialistų kraštas esąs JAV.
IR TRUKUMAI
bės. Paaiškinta, kad jos virto
turtingiausiu kraštu dėlbiznie
(E) Pramonė auga Kanne
rių pralobimo Europoje vyks
neregėtais tempais — tai įtant karams... Vėl vartojamas
pras tinis sovietinis pasigyri
Maskvos sukaltas kaltinimas,
mas. Maskvos rūpesčiu bei kad Amerika iškėlusi Hitlerį
pageidavimu Kaune paspartin ir padėjusi jau suruošti antrą
ta sunkioji pramonė ir pagal jį pasaulio karą. O dabar dar
Vilniaus radijo pranešimus, ki bin nkai J k V badaują ir Ame
tų pramonės išdirbinių skai rika ruošianti jau 3 jį karą.
čiuje vis daugiau gaminama
(pabaiga 3 pusi)
centrinio šildymo katilų, radi-

Nikitos Rojus.
Technika ir šį derlių nui- į rugius..
montų srity. Neremontuotcs
mantdaųgumoješlubuoja Kom
mašinos
guli net ir geresniuo
«Tiesa» savo liepos 2o d. ve
bainais kolchozuose naudoja damajame susirūpino delsimu se kolchozuose (pvz., «Vieny
masi nedaug, kai kur tik 25% kuliant derlių. Pasak laikraš bėje» Ramygalos rajone).
derliaus nuimama. Daug kur čio, lenktyniaujant su laiku
Barti gavo ir Rietavo, Tau
kertama rankiniu būdu ir jei ir siekiant mažinti derliaus ragės, Šilutės rajonai.
jei nebus suspėta, girdi, teks nuostolius, kai kurie kolcho.
Draugai žemdirbiai - pasi
panaudoti ko'choze esamus zai pradėjo kirsti net ir vaš
tempkite — šaukia partinis
kombainus. Su mašinomis ne kinės brandos rugius Kadan
toks jau paprastas reikalas. gi Lietuvoje — tvirtina lai organas. Jis skatina, kad der
liūs, būtų kuo greičiau nupiau
Vilniaus radijas liepos 1>9 d. kraštis — javų daugiausia nu ta ir iškultas, kad nensbyrės
nusiskundžia kad kolchozuose platinama kertamosiomis, o ne tų nė vienas grūdas . Ir visa
mašinos nerūpestingai prižiū kombainais, tai ypatingai dė Lietuvos kolchozininkas pri
rimos rūdyja ir pūna. Štai, mesys kreipiamas į derliaus valo atlikti, žvelgdamas kaip
kai Dzeržinskio vardo kolcho kūlimą. «Tiesa» pyksta, kad į dovaną, ne savo kraštui, ne
ze pernai buvo kasamos bul įš -tradicijos» ar dėl blogo or sau, bet., pagerbdamas artė
vės, tai ir šiandien tebestovi ganizavimo kūlimas Lietuvo jantį partijos 22 jį suvažiavi
purvais apskretęs bulvių ka je dažnai atidedamas iki vė mą Maskvoje.
simo kombainas Nesutvar lyvo rudens, iki speigų, o tai,
kius ūkio mašinų, kas beliko? girdi, tik neša nuostolius. Vėl
Kolchozo agronomas pirmą skatina ūkio darbus atlikti
rngpiūtės dieną visus trakto mechanizuotai, tačiau., vėl
rininkus pasiuntė su dalgiais susiduriama su apsileidimu re
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Studentu Ateitininku Susirinkimas São José transliuoja savo programą,
dos Campos
kas vakarą nuo 8 iki 11 vai.
Sekmadienį apie pusę de
vintos S. Paulo autobusų sto
tyje pradėjo rinktis studentai
ateitininkai iš kur turėjome
važiuoti j São Josė dos Cam
pos Šiam miestelyje yra gar
si Aukštoji Aeronautikos Inži
nierijos Mokykla, kurioje stu
dijuojo trys lietuviai Tyla.
Karpinskas ir Šukys. Jie ir
kvietė mus praleisti dieną
ten ir padaryti susirinkimą.
Nors kelionę pradėjom tik
šeši asmens, nuotaika buvo
gera, gal dėlto, kad o as bu
vo vėsus ir saulėtas rytas ža
dėjo gražią dieną iškilai Po
poros valandų kelionės jau
buvom Laukų Šv. Juozapo
miestelyje
Stotyje niekas mūsų nelau
kė, kaip vėliau išsiaiškinom,
dėl netikslaus susitarimo, tai
pasiklausinėję pa'ys susira
dom autobusą kuris vežė j mo
kyklą Važiuodami grožėjomės
Švariu miesteliu apsodintu tro
piškais augalais ir pilnu mo
derniškų pastatų. Tik. kai su
radom Ty ą, kurs mūsų taip
pat jieškojo tuo pačiu metu,
sužinojom, kad tie laukai, na
mai ir daržai priklauso moky
klai Šiek tiek po kelionės ap
sitvarkę mielai priėmėme kvie
Urną pietauti mokyklos resto
rane Čia sutikom kitus du ko
legas ir visi devyni susėdę
apie apvalą didelį stalą gar-

džiavomės skaniai pagamin
tais valgiais ir klausinėjom
apie pačią mokyklą, kurią ma
tėm tik išpaviršiaus.
Atsižvelgiant į Brazilijos
geografinį plotą, oro susisie
kimas vaidina didelę rolę. Iš
to ir kilo mintis steigti šią
mokykla, su tikslu paruošti
gerus specialistus. Mokykla
randasi 85 km nuo S. Paulo
ir savo pastatais užima arti
12 000 kvadratinių m plotą
Mokyklon priimami ik ne
vedę vaikinai nevyresni kaip
23 metų amžiaus Kas metai
yra 100 vietų už kurias var
žosi 1500 kandidatų.
Konkursą išlaikę studentai
gauna nemokamai ne tik moks
lą maistą, butą bet da* ir ne
didelę sumą pinigų kas mene
sį Tačiau turi stropiai moky
tis, kad nebūtų pašalinti iš
mokyklos. Antriems metams
pasilikti tam pačiam kurse
negalima Mokykla Brazilijo
je turi gerą vardą, todėl ją
baigę inžinieriai gauna pa
čius geriausius dar* ų pasiūly
mus. Papietavę aplankėm pa
čią mokyklą sporto aikštes ir
radio stotį, kurią veda patys
studentai. V si lietuviai pri
klauso prie radio vadovybės.
Tyla yra jos direktorius Šu
kys kasininkas Ši Radio, ku
rios oficialus vardas «Radio

Mus išvežė
Pušelė

Rimutis buvo labai gęras
berniukas. Jį mylėjo ne tik
tėvelis su mamyte ir mažo
sios sesytės, bet ir šunelis
Kudliukas Kur Rimutis, ten
ir Kudliukas. Ir sviedinį žai
džia kartu — Kudliukas gau
do, ir paukštelius nuo kačių
apgina, jau ir į mokyklą pra
dėjo eiti abu, nes Rimutis iš
mokė Kudliuką nešti jo kny
gų maišelį.
Vieną dieną Rimučio tėve
liui mokytoja pranešė, kad jų
sūnelis taip gerai mokėsi, kad
jam nereikės egzaminai laiky
ti. Džiaugėsi tėveliai, bet dar
labiau Ri rauti«, kad jis jau
laisvai galės bėgioti po pie
vas, braidyti upeliukyje ir gau
dyti žuvytes.
— Tėtyti, — tarė Rimutis,
— leisk mane rytoj pas Ge
niuką pažaisti Mudu su Ge
ninku geri draugai, ne tik žai
ižiam, bet ir mokomės
— Kokie ten judu draugai;
— tarė tėvelis, — tu dešim

ties metų, o Geniukas tik pen
kių su puse.
— Tai ot ir gerai, kad Ge
niukas tik penkių su puse, tai
jis turi manęs klausyti Pažai
džiam kiek, o paskui jį mo
kau skaityti. Geniukas jau
tris puslapius Rudnosiuko pats
vienas paskaito. Jis mano pus
brolis ir man būtų gėda, kad
nuėjęs į mokyklą blogai mo
kytųsi.
— Na, Rimuti, jei jau tu toks
išminčius, kad ne tik pats mo
kaisi, bet ir kitus mokai, tai
jau leisiu, — tarė tėvelis. —
Galėsi pabūti pas tetukę visą
dieną ir naktį, pareik tik kitą
dieną prieš pietus.
Birželio saulė ritinėjosi de
besėliais. Kai paslėpdavo sa
vo Šiltą veidą, šešėliai nusi
leidę žemėn graudžiai banguo
davo p evomis, rugių laukais,
ir pasiekę smėlėtą vieškelį,
sunykdavo pagrioviuose Ri.
mutis su Kudliuku gaudė tuos
šešėlius, šokinėjo per grio

trumpomis bangomis ir yra
girdima Europoje ir Šiaurės
Amerikoje
Laikas bėgo; turėjome t’ek
daug ką pama yti. (mokykla
yra tokia didelė kad kiekvie
nas studentas turi turėti bent
dviratį kad galėtų visus Uni
versiteto pas atus pasieki
bet negalėjome užmiršti, pa
grindinio savo uždavinio, su
sirinkimo Jį ir pradėjome
malda: «Viešpatie Kristau tu
pasakei, kur du trys susiren
ka mano vardu, ten ir aš
esu .»
Išklausėme Leonardo Mitru
lio Referatą: «Vedybos ir iš
siskyrimai». Ne tik išk'ausėme, bet ir išdiskutavome
Jei norit stebėkitės, susirin
kime nedalyvavo Dėdė Juo
zas c programa buvo vykdo
ma lietuviškai. Susirinkimui
pirmininkavo I. Šimonytė ir
sekretoriavo Rimantė Stepo
navičiūtė.
Sekantis susirinkimas bus
rugsėjo 17 diena 15 vai pas
Joaną Bra kauskaitę Vila Zelinoje. Referatą skaitys R. Sta
ponaitytė. Po susirinkimo, gai
la, jau tuoj turėjome išvažiuo
ti. Dainuodami lietuviškas dai
nas ėjome per laukus iki ke
lio. kur turėjo pravažiuoti au
tobusas atgal į S. Paulo. Aki
ni s atsisveikindami dar kartą
apmatėme tas gražias vietas

vius, o pasiekę vieškelį, ėjo
lenktynių Pas Geniuką buvo
taip gera, bėgiojo beržynėly
je, slėpėsi už medžių kamie
nų ir ritinėjosi minkštoje žo
lėje. Trys geri draugai net
nepajuto, kaip prabėgo diena
ir naktis. Rimutį pavaišinusi
šviežiu medumi, o Kudliuką
pieneliu ir kaulu, Tetukė juos
išleido namo.
Tą rytą saulė visai nesiro
dė, joks spindulėlis nepralindo pro storą rūką, Rasoti ber
žai stovėjo nuleidę šakas, o
nuo lapelių papsėjo vandens
lašiukai Rimutis ėjo žarsty
damas rasas nuo žolių, o Ku
dliukas zujo aplinkui Tai bu
vo birželio tryliktoji diena
Kai priėjo prie vartų, Rimu
tis labai nustebo, nes jie bu
vo plačiai atviri, kryžiaus tvo
relė nuversta, o rožių krūmas
visas sulaužytas, keli žiedai
dar tebegulėjo purve.
— Kas čia yra? — g Ivojo
Rimutis Beldžia į klėties du
ris. niekas neatidaro. Nubėgo
į klojimą
— Tėte, tėtyti! — šaukia Ri
mutis... Jokio balso. Pralenk

RINKIMINĖ KOMISIJA
■
Rinkimams į vyriausius atei
tininkų organus pravesti, Fe
deracijos valdybos pavedimu
São Paulyje buvo sudaryti rin
kimine komisija Pietų Ame
rikai.
Kon>s;ia sudaro:
Sendraugių atstovas - Mag
dalena Vinkšnait’enė, studen
tų atstovai - Joana Bratkaus
kaitė ir Leonardas Mitrulis,
moksleivių et tovai - Irena
Š monytė ir Osvaldas Švitra
ir jaunučių globėja irer a Jur
gelevičiūtė Komisijos antra
šas Caixa Postai 4118, São
Paulo. Visi paskirai gyvenan
tieji ir jokiam ateitininkiškam vienetui dabartiniu metu
nepriklausantys atei Lunkai,
prašomi pranešti komisijai sa
vo antrašus, pažymint pasku
tinį vienetą, kuriam narys
priklausė.

fl

rugsėjį 2

________

•»__________ _

d

______

LIETUVIAI «SEMANA DA
PATRIA» PROGRAMOJE
L. K. Bendruomenės Cho
ras ir Moksleiviai Ateitinin
kai stropiai rengiasi pas ro
dymui «Semana da Patria»
programoje, kuri įvyks Depar
tamento de Educação Fisica
s adijone Agua Branca 6 die
aą 20 vai. vakaro Dėl moky
klose suspenduotų pamokų at
sirado pakankamai laiko re
peticijoms Jaunimas repetuo
ja su tokiu entuziazmu, kad
neatrodo kad vyktų varginan
čios repeticijos, bet linksmas
jaunimo pasilinksminimas
Tose pačiose patalpose vi
są savaitę prieš tai kiekvie
ną dieną nuo 8 vai. ryto vyks
lietuvių tautodailės paroda,
kurią organizuoja p.p. KEMENČIAI. Ponas ŠIMONIS su
tiko padaryti visus parodai
reikalingus medžio įrengimus.
Tiek į parodą, liek į pro
gramą įėjimas laisvas, todėl
jomis pasinaudoti kvi č'am vi
si. Gausus saviškių atsilanky
mas bus lyg padėka tiems, ku
rie negaili savo pa tangų ir
laiko lietuviškam reikalui.

Tylai Šukiui ir Kaminskui su
diev ir labai Ačiū Dėkingu
mas, kurį jautėme širdį už
nuoširdų ir draugišką priėmi
mą, buvo tikrai didesnis už tą
ištartą ačiū. Tik grįžę į Šv.
Povilą atsiminėme, kad už
miršom pasi'eirauti. kas ap
mokei!» mūsų sąskaitą moky
klos restorane.
I. Š.

(JUOKAS)
Gubernat. Lacerda vie
noje spaudos konferencijoje
apie astronautą GA GARINĄ
štai ką pareiškė:
— Tai bent vienas rusas pa
siekė laisvę... erdvėj. At odo,
kad Sovietų Rusijoje būti lais
vam, tai reikia pakilti labai
aukštai!

damas Kudliuką, nudulkėjo
prie gyvenamo namo durų ir
sustojo ., ant jų su kreida di
delėmis raidėmis buvo užra
šyta: — «MÜS IŠVEŽĖ»!!!
— Tėveliai, tėveliai! — lyg
nesavu balsu sušuko Rimutis.
Valandėlę stovėjo sus tyręs
nuo išgąsčio, tik staiga šovė
mintis į galvą: — vytis.
— Bėkim! — pratarė Rimu
tis, ir abudu su Kudliuku pa
sileido bėgti. Plačios sunkve
žimio provėžos vedė keliuku
pro kryžių T gi kaimo kelio,
o tas tiesiai į mišką
Kai Rimutis pasiekė mišką,
buvo uždusęs, sušilęs, kelnai
tės purvinos ir šlapios nuo
rasų Šlapiam miško kely
sunkvežimio provėžos buvo
dar ryškesnės, bet Rimutis
jau nebeturėjo jėgų bėgti, tik
svyravo ir žvalgėsi sausesnio
griovio kranto, kad atsisėsti
ir atsikvėpti <0 gal dar pasis
pausti ir užbėgti ant to kai
niuko, nuo ten ir sunkveži
mis jau būtų matyti» — gal
vojo Rimutis.
Sutelkęs jėgas, vėl pašilei

do pirmyn, o Kudliukas nu
kūrė pirma jo. Tik staiga Rimučiui kairiame šone skau
džiai nudiegė, akyse sumirgu
liavo vaivorykštės spalvos, dar
žengė porą netvirtų žingsnių
ir sukri o apkabindamas pro
vėžą. Kudliukas užbėgęs ant
kalniuko amsėjo ir urzgė žiū
rėdamas į varnas, tupinčias
medžių viršūnėse. Nesulaukęs
draugo, vizgindamas uodegą
pasileido nuo kalniuko atgal.
Radęs Rimutį gulintį, Kuiliu
r
kas šokinėjo aplinkui, pešio
jo už skvernų, lojo, bet jo ma i
žas draugas nejudėjo. Aprimę 1
ir Kudliukas, uždėjo snukelį ,q
ant Rimučio peties ir atsigu ii
lė šalia jo, kaip paprastai jis BU
darydavo, Rimučiui užmigus P*
n i
sode po obelim.
JSŠi
Saulė persiritusi per medžių^
viršūnes slinko į vakarus, kaį . įį
kur miške suokė lakštingalą,^ į (
senam stuobry kaleno genys,, į^i
o Kudliukas vis tebesaugoję,^
savo miegantį draugą. Jis ne ra
žinojo, kad Rimutis užmigęs», ia
amžinai, o jo tėveliai piktąUTft
žmonių išvežti į svetimą
kraštą.
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MUSŲ LIETUVA

1â61 m. rugsėfo 2 d.

ALEKSAS KALINAUSKAS

FABRICA DE MALHAS

MUSŲ LIETUVĄ» GALIMA
UŽSISAKYTI

Advokatas

X

Petras

Šukys

atlieka visus teisinio pobūdžio darbus, kaip įvairių
bylų vedimas, inventarijų sudarymas, deskitis, doku
mentų atitaisymas, nuomininkų išmetimas ir kiti darbai.

gamina meniškus ir stiprius megstinukus, rūbelius nau
jagimiams ir kit.
Rua Jundiapeba, 45, Fone : 63-4258 Vila Zelina (arti R.
Ibitirama ir Av. Zelina).

Residencia:
R. Joaquim Piza, 204

Ir pr enumeratą apsimokėti
pas šiuos asmenis:
Stasio Saldžio krautuvėje,
Rua Clemente Alvares, 137,
Lapa.

Raštinė:
R. 15 de Novembro, 244
4.0-Sala 7-Tel. 37-0324
no 14,00 iki 18,00 vol.

aomnFingiPtRwanimii.iii^BJMi fMWMfiinuT iirinir—»■■■■ i m i

iii iurbjmh,11,11 imiwuiw
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ALBINAS VASELIAU3KAS

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

SIUVĖJAS
GERAS DARBAS, NEBRANGIOS KAINOS
Lietuviams daroma n olai d os 10 procentų ir padeda
nupirkti medžiagas su nuolaidom
RUA AROUCHE 123, 1’ andar, sala 7. Telef 34-0516
(Alfaiate iki 9 vai vakaro).

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),

Jei nori nemokamai"išmokti rašyti mašinėle, kreipkis į

«

Juozas Matelionis, Rua la
tai, 26, Casa Verde,

KOSTO MEŠKAUSKO mašinraščio kursus
Rua 24 de Maio,
111 aukštas.
Visiems lietuviams (ir lietuvių vaikams) p. Meškauskas
pamokas duoda nemokamai.

Tėvą P. Daugintį S.J. prie S.
Gonęalo bažnyčios, Pr. João
Mendes,

PRANAS & CIA. LTDA.J
Madeiras em geral

GEROS ŽINIOS

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

JAU GALITE PADĖTI SAVO ARTIMIESIEMS
LIETUVOJE IR SIBIRE

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

★ Skubiai išsiunčiama aorangą, maistą, medžiagas, me
gztinius, vilną, odą batams ir vaistus.
* Turime visų medžiagų pavyzdžius!
★ Laike 6-8 savaičių siuntiniai pasiekia Lietuvą. Oro
paštu 2-3 savaitės.
* Siuntėjas gaus gavėjo parašu patvirtintą pakvitavimą.
★ Visi persiuntimo mokesčiai ir muitas apmokami čia.
Gavėjas nieko neturi mokėti.
* Siuntiniai pilnai apdrausti - žuvus grąžiname pinigus
arba pasiunčiame naują.
Kreipkite^ nas:
Jonas Valavičius, R. Pe. Bened. de Pamargo, 698, Penha
Al. Boguslauskas, R Uranium. 240 - Brooklyn Paulista
Rašykite: Gaixa postal 403 — São Paulo.
SIUNTINIAI I LIETUVĄ

KIRPIMO IR SIUVIMO

MOKYKLA

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

Didelis pasirinkimas medžiagų ir skoningas
pasiuvimas, LAURO SANDRON’ vyriškų rūbų

K. Meškauską, Lapa, Rua
Williams Speers; 700, arba
Mašinraščio kursuose,
VI. Pupienį, Rua Lituania
67, Mooca,
B. Tubelį ir Kučinską, Mo?
nho Velho.
Stočkų Par quedas Nações.
«Mūsų Lietuvos» atstovai
Rio de Janeire yra kan Ze
nonas Ignatavičius, Av Pau
lo Froncin. 568, ir p. Uršulė
Gaulienė. Rua General Pedra
.551.

SIUVĖJAS
POVILAS AM BROZEVIČ1US
Rua Inhagàpi, 47 - V. Zelina
(prasideda iš A v Zelina 595)

SIUVYKLOJE LAURO
Rua do Orfanato, 686, — V. Prudente — Fene 63-5294
São Paulo

VIENTNTEL AI ATSTOVAI

GARSIOJO-

VANDENS

L I N D C Y A

Medžiaga pard odama ir išsimokėjimui
Ateikite ir įsitikinkite medžiagos ir darbo kokybe ir kaina
indoya vanduo yr? o^ai žinomas gėrimas
kurio puikų veikimą i žmogaus sveikatą jau
visi yra vienbalsiai pripažinę. Pabandykite,
Įsitikinkite ir visados naudokite'

Casa Sprindys â Cia.

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

PÇA. S. JOSÉ dos CAM F O S, 1 - V. ZELINA - TEL. 63-5915
Geležies išdirbiniai ir dažai viskas elektros
įrengimui namu reikmens ir žaislai, Įvairiausios do
vanos visoms progoms.

Caixa Postai 3967

SA O

P A U L O
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iEJCRITORIC) CONTÁBIL

J^aâcímento
Irmãos Nascimento
RES. CR.C. SP. Hro 1.484

ĮĮ

Atlieka firmų atiaarymus, perleidimus, komercines
ir industrialines apyskaitas, sutvarko dokumen
tus, sudaro sutartis surašo prašymus ir ki
tos rūšies darbus atlieka.
s
Juridinis Departamentas — Nejudomo turto pardavimas s
Av. Zelina, 831 — Vila Zelina — Tel. 63-7140 - S. Paulo

Skaitykite «Músu Lietuva»

RUA COSTA BARROS,

34-C

TEL. 63-3285

ViLA ALPINA

6

ninku ir valdybų susirinkimas
JAUNIMO NAMŲ STATYBOS
REIKALAIS. Visi kviečiamida
lyvauti.
— JUOZAS BAUŽYS sutiko
rinkti atsilikusias «M.L» pre
numeratas Vila Zelinoje.
»V

ZELI.IMA,

515

—

GA«XA POSTAL, 4118 — SÃO PAULO

REDAKCIJOS SVEČIAI

Rugpjūčio men. 24 dieną
Juozo Masiulio palydėtas re
dakciją aplankė ANTANAS
RAULINAVIČIUS. Raulinavi
čius 13 metų išgyvenęs Boli
vijoje ir nesenai persikėlęs
Brazilijon. Apsistojo pas savo
tėvą, kurs jau keturi metai
atvykęs į São Paulį, taip pat
iŠ Bolivijos ir gyvena Jaragua Raulinavičiaus tvirtini
mu Bolivijoje daugiau lietu
vių nesą. Jo žmona su dviem
besimokančiais vaikais dar
yra likus Bolivijoje ir į São
Paulį atvyks sekančių metų
pradžioje Raulinavičius Bo ivijoje turėjo alavo kasyklą.
Metalo kasimas yra gana pel
ningas, bet kadangi vieninte
lis pirkėjas yra valdžia, o ši
neturi pinigų, tai priseina la
bai ilgai laukti kol už įteiktą
žaliavą apmoka Dauguma, 85
nuošimčiai, Bolivijos gyven
tojų yra indėnai. Jam pačiam
nekartą prisėję būti jų pata
rėju, daktaru ar net kunigu
(krikštyti vaikus) Laurinavi
čius buvo įsteigęs indėnams
mokyklą ir buvo išrinktas net
jų vadu Šiaip jau indėnai yra
gana tamsūs ir ir jų tamsu
mą komunistai stengiasi iš
naudoti politiniams tikslams.

dose užsuko į «M. L.» Redak
ei ją ir sumokėjo laikraščiui
garbės prenumeratą Ačiū.

— Šį šeštadienį laivu iš Mon
tevideo į Santos atvyksta misijonierius tėv. JONAS B^UŽfKAS S.J. Keletą savaičių tė
vas Bružikas pa-iliks Santuos,
taisys sunkių operacijų suvar
gintą sveikatą. (Apsistoti ža
da p.p Čiuvinskų vasaros re
zidencijoje kuri d.bar yra
naujai atremontuota).
Gale rugsėjo atvyks į S.
Paulo ir dirbs lietuvių pasto
racijoje, pakeisdamas Tėvą
Daugintį, kuris jau čia išbu
vo daugiau kaip metus Su
tėv P. DAUGINČIO išvykimu,
«M: Lietuva» neteks uolaus
bendradarbio, redaktoriaus ir
platintojo. Tikimės kad ir iš
Urugvajaus tėvas atsimins lai
kraštį bent straipsniais.

- 7 dieną rugsėjo 7 vai.
Vila Zelinos bažnyčioje bus
laikomos šv ;m šios - egzek
vijos už A A. ONĄ TUMÉNIE
NĘ. Artimieji prašo visus gi
mines ir pažystamus atvykti
į Mišias.
- Dr. E. DR AUGELIS Lietu
vių Bendruomenės Kasininkui
p. Baužiui perdavė 2.500 cr
solidarumo mokesčio surink
to iš bendruomenės narių.
— Praeitą sekmadienį Viloj
Guillerme įvyko p. JAKIUNŲ
šeimos namo pašventinimas.
Pašventino t. P. Daugintis S.J.
Po to buvo gražios vaišės,
riose dalyvavo keistas šeimų.

- «SEMANA da PATRlA»
programa dėl nenusistovėju
sių politinių įvykių atidėta vė
lesniam laikui Šiuo praneši
mu patikslinamos žinios tilpu
sios «J.A.»

sų Lietuva» neturi jokio kito
pajamų šaltinio, kaip tik pre
numeratos mokestį ir skaity
tojų aukas. Tačiau dar yra vi
sa eilė skaitytojų, kurie neap
simokėjo šių metų prenume
ratą. Delsimas labai sunkina
laikraščio darbą. Laikraščio
išlaidos šiais metais yra be
veik dvigubai didesnės už per
nai. Prenumerata buvo pakel
ta labai mažai (iš 400 cr į 500)
todėl visi išs’galinti e ji skaityto
jai, prašomi taip pat prijung
ti savo auką Laikraštis knetu
ri ir negali turėti jokių apmo
karnų prenumeratos rinkėjų
(cobrador), jam talkina vienas
kitas lietuviškai spaudai pasi
šventęs žmogus. Skaitytojai
privalėtų nelaukti iki kas ateis

paprašyti prenumeratos, bet
patys pasirūpinti surasti pla
tintoją, užsukti į administraci
ją ar paštu savo mokestį pa
siusti.

IS RIO DE JANEIRO

— Per lieiVHBHnraMnBfl
lę «A VOZ DA LITUANIA» kai
bėjo prof. Emilio Silva. Savo
puikioje kalboje jis reikalavo
autodeterminacijos teisių mū
sų tautai.

Žolinės šventės proga per tą
pačią valandėlę buvo trans
liuojamos braziliškos giesmės
apie Mariją ir kitos dainos,
kurias atliko brazilų Kongre
gacijos «Jesus Crucificado»
Kongr. seserys, dedikuodamos
katalikiškai Lietuvai.
— Paskutiniu transliacijų
metu klausytojai galėjo išgirs
ti naujų Lionės Juodytės, Ali
ce Stephens choro ir kit.
dainų.

— Per kapelioną buvo gau
ta tam tikras kiekis maisto
produktų. Bažnytinis Komite
tas juos išdalino ligoniams,
našlėms ir šeimoms, kurios
tori visai mažų vaikų.

(pabaiga iš 1 pusi.)

kabinetas faktiškai taptų atsa
kingu už krašto vidaus ir už
aienio politiką Visa tai daro
ma, kad João Goulart vis tik
galėtų palikti nors dėl vardo
prezidentu, be režimo ir kone
- KAN. ZENONAS IGNATA
ŠILUVINĖS ŠVENTĖ
titucijos pagrindinių pakeiti
VIČIUS per Balį Adomavičių
- FERDINANDAS PFEIFE
Rugsėjo 8 dieną yra Mari atsiuntė iš Rio de Janeiro skai RIS irgi serga . Jam bus pada mų.
jos Gimimo Šventė, ši šventė tytojų 4.500.00 cr prenumera ryta plaučių operacija Linki
Galutinoje išvadoje, viskas
buvo kaip Tautos Diena iškil tos mokesčio. Visas prenume me greitai p sitaisyti!
priklausys nuo maršalo De
mingai švenčiama visoje Lie ratas surinko šio miesto <M.
nys žodžio. Galima tikėtis
tuvoje, ypač Šiluvoje Ir da L» atstovė p. URŠULĖ GAU— Kolonijos kapelionas kun kad artimiausiomis dienomis
bar gausiai renkasi žmonės į LIENÉ Uoliai talkininkei lai Juozas Janilionis sirginėju. Brazilija suras taikingą ir tau
Šiluvą Bolševikai stengiasi
Bet nepaisant nieko, ruošia gią išeitį iš tos kebliavos, ku
kraštis taria nuoširdų ačiū.
tai visaip sutrukdyti net ke
naują, originalią maldaknygę rioje kraštą paliko Janio Qua
lius policija apstatydami Šią
- LAIKRAŠČIUI REIKIA PI B azilijoje gyvenantiems tau droš. Taikinga ir rimta viso
dieną Vila Zeliuos bažnyčio NIGŲ. Visi žinome, kad «Mū tiečiams.
krašto laiKysena pavojaus va
— Iš Rio de Janeiro į S. je bus laikomos iškilmingos
landoje, rodos, patvirtinta,
Paulį tarnybos reikalais atvy vakarinės (penkiolika prieš
kad taika, saugumas ir tvar
ko p. JONAS ZAIZOYS Zaiz- 8) Šv. Mišios Visi lietuviai
ka bus ir vėl atstatytos. Bra
dys kaip Siemen kompanijos kviečiami į Šiluvinės pamal
zilija visada surasdavo lai.
atstovas dalyvauja tarptauti das atvykti.
mingą
išeitį iš savo krizių, ti
tarptautinių filmų kinas!
nės rengeno aparatų parodos
ketina, k d suras ir šį kartą,
Kada nuvyksi į SÃO VICENTE, eiki į Cinema, kur pa
parengime, kur. bus «Cidade
— Praėjusį sekmadienį Šv.
Universitária». Zai7dys yra Juozapo mokykloje įvyko mo
sigrožėsi puikiomis filmomis, pailsėsi ir atsigaivinsi ty
ru, vėdinamu oru! Kvieči savininkė Irene Čipas-Plotov.
Rio lietuvių draugijos «Daina kytojos Elviros KilčiauskaiDOVANOS Į LIETUVA
va» iždininkas. P. Karpavi tės muzikos mokinių koncer
Visų linijų autobusai iš SÃO PAULO į SANTOS sustoja
čiaus lydimas svečias aplan tas. Platesnį koncerto aprašy
prie Cinemar, rua BENJAM !M CONSTANT,12, S. Vicente.
Įvairios medžiagas, batai,
kė Seno Malūno lietuvišką mą talpisime sekančiam «J A.»
megstiniai, skaros ir kt. Yra
mokyklą, kuri veikia p. p. Tū numeryje.
daug pavyzdžių.
beliu namuose ir papasakojo
Visi muitai apmokėti.
PARDUODAMA BARAS IR KRAUTUVĖ SU
— Šį sekmadienį 4 vai. p.
jos lankytojams apie Rio de
Pristatymas garantuotas.
Janeiro lietuviu . Sekmadienį p. Šv Juozapo Mokykloje šau
gerais įrengimais ir didele klijentūra
Kreiptis:
dalyvavo lietuviškose pamal kiamas visų draugijų pirmi
Kreiptis į savininką, Rua José dos Reis, 684,
Magdalena Vinkšnaitienė
Kampas Rua Inacio.
Jua Barão de Pirai, 65
Gera kokybė, pigiau kaip kitur, greitas įteikimas,
Vila Zelina — São Paulo
mandagus patarnavimas tiktai
— VLADAS VYČAS gydosi
S. Teresa sanatorijoje Bet,
ačiū Dievui jau jaučiasi ge
riau ir po dviejų trijų mėne
sių žada aplei ti sanatoriją.

CINEMAR ■

ANTANO IPAVILONIO

Manufatura de «Botões Estrela»

Lietuvi
Klausyk ir remk

LIETUVIŠKA PROGRAMA

Rua Prof. Gustavo P. de Andrade, 116, caixa pos
tal 4118 - Vila Zelina, Tel. 63-4130 São Paulo.
Čia yrá didžiausias pasirinkimas, dideliais ir ma
žesniais kiekiais, įvairiausių rūšių ir spalvų guzikų ir
lietsargiams dalių.

kuri yra transliuojama kiekvieną sekmadienį,
14 vai. per RADIO NOVE DE JULHO, trumpomis 31
metro bangomis.
Patarimus, aukas siųsti šiuo adresu. Mons. P. Ragažinskas, caixa Postai 4118. São Paulo.

Escntórío Contábil Vila Zelina S/C Ūda.

SIUNTINIAI į visus Sovietų Sąjungos kraštus, po 5, 10,
15 ir 20 kilogramų, su apmokėtu muitu. Gavėjas nieko
nemoka Siunčiami taip pat maisto siuntinukai.

(REGISTRADO NO C.R.C.)

RAPIDEZ — HONESTIDADE - PREÇOS MODICOS

Horário: das 8 às 19 horas
Aberturas de firmas - Encerramentos de firmas - Transferências
de firmas - Contiatos na Junta Comercial - Distratos na Junta Co
mercia\ - Registros de firmas na Junta Comercial - Escritas com
contabilidade em geral - Escritas fiscais cm geral - contratos de
locações - Cartas de fiança - Segurus de fogo - Seguros de aciden
tes - Requerimentos em geral - Defesas e recursos

PRAÇA SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 8 - SALAS 1E2FONE 63-6005 - VILA ZULINA - SÃO PAULO

Muita ir persiuntimą padarome palengvintom sąlygom
Turime atstovavimui Lietuviu Bendrove Anglijoje.
Turime medžiagų pavyzdžius.
Šie siuntiniai bendrai adresatą pasiekia per 42 dienas,
teikiant gavėjas pasirašo gavimo kvitą. Persiuntimas
garantuojamas šimtu procentų.
Praca da Sė, 399, 4-tas aukštas, salė 404,
Fone 33-4963 ir 36-8530

LIETUVIŠKŲ PAMALDŲ KA

LENDORIUS

Pirmą mėnesio sekmadieni:
Parque das Nações 1© vai.
Casa Verde, 17,15 vai.
Antrą:
Bom Retire, 10 vai.
Utinga 18,00 vai.,
Trečią:
Agua Rasa 8 vai.,
Moinho Velho 11 vai.,
Lapa 16 vai.,
Paskutinį:
Vila Anastacio 8,30 vai.,
— Tėvo Petro Dauginčio
S. J. (São Gonçalo bažnyčios)
telefonas 36 2628. Prašyti Pad
re Daugintis,
- VILA ZELINOS LIETU
VIŲ KUNIGŲ telefonas 63-5975

