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Zemés drebêjime Cileje žuvo ūksiančiai
žmonių.

Praėjusią ir šią savaitę Či
lę nusiaubė baisus žemės dre 
bėjimas. Sugriauti ištisi mie»s 
tai pradėjo veikti penki, vie
nas Argentinos teritori.y je ug 
niakalniai Žuvusių žmonių 
skaičius tiksliai nėra žinomas. 
Bet jis bus didesnis negu pen 
ki tūkstančiai

Žemės drebėjimas buvo jau 
čiamas ir Argentinos žemėje,

Krusciovui šiuo
Trukšmingai Kruščiovo su

trukdyta didžiųjų konferenci
ja Paryžiuje buvo didelis de
besys iš kurio maža lietaus 
iškrito Maskvos raudonasis 
caras per didelius reika'avi- 
mus pastatė Amerikos prezi
dentui, kad incidentą su žval 
gybiniu lėktuvu pripažintų 
kaip užpuolimą ant Rusijos 
Tokio kvailo reikalavimo Ame 
rikos prezidentas niekumet 
negali patenkinti Na. žinoma 
nieko kito neliko, kaip tik iš 
sivažinėti j namus

Buvo laukiama šu tam tikru 
įdomumu, kaip Kremlius rea
guos. Bet visų nustebimui 
Kruščiovas labai nurimo Sa 
vo kalboje Berlyne nieko nau 
jo nepasakė ir savo grasini 
mo sudaryti atskirą sutartį 
su Rytų Vokietija, neįvyko ė, 
atidėjo tolimesniam laikui 
Vėl pradėjo kalbėti apie gali

— Vakarų apskaičiavimu, 
Sovietų Sąjunga turi apie 100 
raketinių atsparos punktų su 
200 000 karių ir technikų Jų 
naujuoju viršininku paskirtas 
maršalas Nedelinas.

— Šių metų Lenino taikos 
premija paskirta Amerikos mi 
lijoniečiui, gimusiam Kanado
je — Cyrus Eaton ui Už mil i 
jonieriaus palankuma Sov. Są 
jungai už jo propagandą už 
taikų sugyvenimą su sovie
tais ir už prekybos išplėtimą, 
savo metu jau anksčiau ji 
gavo iš Kremliaus dovaną — 
trijų baltų žirgų troika.

— Šiuo metu Rusijoje yra 
didelė darbo rankų stoka. 
Šiai darbo rankų stokai užpil 
dyti, sovietų vyriausybė auta 
rė vidurinėse mokyklose įves 
tiprail gintą dieną: vaikai prak 
tiškai praleis vi ą dieną mo 
kykloję. Molinos atpalaidoja- 
mos nuo vaikų priežiūros, ir 
kartu jos verčiamos dirbti fa 
brikuose bei ki ur. Kartu vai 
kai mokyklose yra apsaugo
mi nuo tėvų auklėjimo įta
kos, gi mokyklose jie auklė
jami griežtai komunistiškoje 
atmosferoje

— Š. m geg 1 d. «Tiesoje» 
puolama Suomija už propa 
gandą prieš Sov. Sąjungą Są 
ryšyje su Suomijos Rusijos 
1939 1940 karo metinėmis. Šuo 
mijoje pasirodė daugybė stra 
ipsnių, radijo ir televizijos lai 
dų, kuriuose, kaip rašo «Tie

prie Čilės rubežių. Argenti
nes teritorijoje padaryti nuos 
toliai nėra dideli.

Žemė drebėjo Havajų salo 
se. kurios dabar yra Pmeri 
kos teritoriios-dalis. Japoni
joje, kur yia irgi žmonių 
aukų

Paskutiniais pranešimais že 
mės drebėjimas buvo jauč a- 
ma-s net Sibire.

kart nepavyko 
mą didžiųjų konferenciją po 
kokių aštuonių mėnesių

Bet Maskva vis dėlto Ame
riką už žvalgfnė imą apskun 
dė Saugumo Tarybai (prie 
Jungtinių Tau u Organizaci 
jos'. Bet ten Maskva pralai
mėjo. Amerika ir kiti kraštai 
patiekė davinius kiek buvo ir 
sugautų Rusijos šnipų įvai 
riuose kraštuose. Rusija ke
lis kartais daugiau žvalgybi
ninkų siunčia špionažo reika
lams, negu Amerika. Šaųgu- 
mo Taryba uaHU dauguma Ta 
sų skundą atmetė ’

Špionažo pareigas šiandien 
eina pasiųsti erdvei) sate'itai 
Jie gali m fotografuoti visą 
Rusiją, nežiūrint ar Kremlius 
norėtų ar nenorėtų

Bendrai, paskutiniu metu 
Kremlius tarptautinėje politi
koje prakišo 

sa». atgaivinamas nepasitikę 
jimas Sov Sąjunga. Helsinky 
je ir kitai miestų gatvėse pa
sirodė akį rėžianti filmo «Kau 
tynių kelias» reklama

— Šiais metais su didesnėm 
iškilmėm nei praeityje Mas 
kvaj Lėningradp ir kituose 
didesniuose >’ usijos miestuo
se buvo švenčiama Velykų 
šventė Maskvos cerkvės bu 
vo peroildyios maldininkais

Balandžio V d vakare Mas 
k vos ga vės iki vėlyvos nak
ties buvo pilnos vaikštančių
jų Pro langus skambėjo mu
zika «New York Times* ko
respondentas klausė praeinan 
ciųjų: «Kokia priežastis viso 
šito linksmumo?» Į tai jie at
sakė: «Šiandieną yra mūsų 
Velykos!»

— Pragos «Svet Techniki» 
š m. Nr. 4 rašo, kad Lietu
vos pajūryje pradėjo dirbti 
naujai pagamintas specialus 
gintaro semtuvas kuris iš jū 
ros gelmių iškelia gintarą.

Vilniuje pastatyta pirmoji 
Lietuvoje įmonė, kurioje iš 
įvairių medienos atliekų, ku
rios paprastai būdavo sunau
dojamos kurui, bus gamina
mos medžio pluošto plokštės. 
Medžio pluošto plokštės ga
myba yra žymiai paprastesnė, 
nei popieriaus gamyba Plokš 
tės tiks durų, baldų ir pan. 
gamybai.

taip atrodo žemė iš 720 kilometrų tolio .. Šią žemės 
nuotrauką padarė Amerikos paleis iras metereologinis sateli
tas pradžioje balandžio mėn. vTršuaaė nuotrauka apima 
1280 kv kilo etrų. Fotografuota iš 7.0 kilometrų aukščio. 
Čia (lufotografuota Amermo.-, p iė Atlanto pakraščiai. Tam
si vieta yra žemiau s*. Lautenco Lankos

AntiOji nuotrauka paima 160 kvad kilometrų, rodo že
mę debesimis padengtą. Nuotraukos iš satelito gautos teievi 
zijos pagalba.

Sitoki satelitai, su patobulintais aparatais galės fotogra 
fuoti priešo strateginius punktus.

AUGŠČIAUSIAS PASTATAS 
LIETUVOJE

Naujieji kultūros ir techni
kos rūmai Klaipėdoje kuriūos 
numatoma užbaigti 19(2 m., 
bus devynių augštų ir turės 
30 metrų bokštą. Naujuose rū 
muose, kurių statyba jau pra 
dėta, bus įrengtos kino kon
certų, sporto ir studijų salės, 
kuriose vienu metu galės su 
tilpti virš 5.000 žmonių.

— Nuo 1S61 metų pradžios 
Sovietų Sąjungoj bus paleisti 
į apyvartą nauji pinigai. Pini 
gų keitimui bus duotas trijų 
mėnesių laikas Rubis bus 
keičiamas santykiu 10:1. Tuo 
pačiu santykiu bus perskai
čiuotos visos gyventojų pini
ginės pajamos ;r jų santau 
pos Atitinkamai 10 kartų ma 
žesnės už dabartinį lygį bus 
visos didmeninės supirkimo 
ir mažmeninės kainos, taipgi 
ir mokesčiai už visas gyven 
tojams daromas paslaugas, 
kaip mokesčiai už butą ir ko 
munalines paslaugas, už va
žiavimą visų rūšių transpor
tu. už teatių, kinu lankymą 
ir 11.

PERSIJOJ1MAI SOVIETŲ 
KOMUNISTŲ P-JOS CENTRO 

KOMITETE

Maskvoje įvykęs Sov Kom. 
Partijos ck plenumas atleido 
Kiričenko iš Sov. kp prezi
diumo nario ir iš centro k-to 
sekreton-aus pareigų Ignato
vas atleistas iš tov. Sąjungos 
Centro kom sekretoriaus pa 
reigų. Nuo šiol jis bus Sov. 
S-gos Ministerių tarybos pir
mininko pavaduotoju Biel a- 
jevas atleistas iš Sov S gos 
kp ck prezidiumo nario parei 
gų Furceva. buvusi Sov. S- 
gos kp ck sekretorė paskir
ta T. S gos kultūros ministru. 
Naujais Sov. S-gos kp ck 
prezidiumo nariais išrinkti 
Kosiginas, Potgornas ir Polens 
kis Aristovas ir Postielovas 
iš Sov. kp ck prezidiumo per 
kelti į Sov. S gos kp ck biu
rą Rusijos federacijoje.

— Vorošilovas atleistas iš 
Sov. Sąjungos Aukščiau® os 
Tarybos prezidiumo pirminiu 
ko pareigų. Chruščiovui pa
siūlius. Vorošilovas lieka Sov. 
S-gos Auhšč. Tarybos prezi 
diumo nariu ir jam suteiktas

LAIKRODIS, PADIRBTAS VIL 
NIUJE 1642 METAIS

Pradžioje 17 to šimtmečio, 
Vilniuje buvo įkurta laikro
džių gamybą kuri, kaip iš vis 
ko galima spėti neblogai ver 
tesi ir turėdavo daug užsaky
mų Tos dirbtuvės vedėjas bu 
vo Jokūbas Gerikis, n? tik 
geras mechanikas, bet ir atsi 
žymėjęs meniniais gabumais.

Vienas jo laikrodžių, paga
mintų 1642 metais, užsiliko 
iki mūsų dienų. Jis yra de
šimties colių dy ’žio. šešia
kampis ir padarytas t iip, kad 
galima jį padėti ant stalo ar 
ant lentynos. Laikrodis yra 
gražiai papuoštas įvairiais 
braižiniais, o viršelyje išbrai 
žytas Vilniaus miesto vaizdas. 
Ten matyti tiltas per Neries 
upę, dalis miesto sienos Žemu 
tinės Pilies rūmai, Gedimino 
kalnas ir saulutė viršum jo.

Nėra abejonės, jog Jokūbas 
Gerikis yra įdėjęs į šį savo 
kūrinį dau - ’ ~
laikais ne tin papuošalai, net „ 
ir pačios laikrodžio dalys bu 
vo rankų darbas.

GARBĖS DIPLOMO
ĮTEIKIMAS.

Š. m. gegužės mėn 12 d. 
Konsulas A. Poiišaitis, kvie
čiant São Paulo Seimeliui da 
lyvavo diplomo: «CIDADÃO 
PAULISTANO» įteikimo Jo 
Ekscelencijai Ponui Brazilijos 
Prezidentui Dr. Juscelino Ku 
bitschek de Oliveira akte.

DVIDEŠIMETIS SOVIETŲ 
AGRESIJOS PRIEŠ LIETUVA.

Lietuvos Laisvės Komiteto 
Pirmininko p. V. Sidzikaus
ko iniciatyva, norima, kad 
1940 metai sevie ų agresijos 
aktai, būtų tinkamai pasau
liui priminta ir sovietų smur
tas pasmerktas Be to, pagei 
dautina, kad tatai būtų nada 
ry a sutartinai su latviais ir 
estais

Aukščiau pasakyta, prane
šama São Paulo lietuvių or
ganizacijų žiniai ir vykdy
mui.

soc. darbo didvyrio vardas. 
Jo vietą užims Brežnevas, 
kurs šiuo metu yra Sov. S-gos 
Kom Partijos Centro Komi
teto sekretorius.

— Prienų miškų ūkio dar
buotojai baigė pavasario miš 
kų sodinimo darbus. Aukšta
dvaryje pasodinta 1.5(0.000 
pušaičių.

Prienų miškų ūkyje paso- 
sodinta daugiau kaip 1.000 ha 
naujų miškų.
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BUVUSIŲ STEIGIAMOJO 
SEIMO NARIŲ ATSIŠAUKI

MAS Į LIETUVIŲ VISUOMENĘ

Buv( Steigiamojo Seimo na 
* rial laisvajame pasaulyje ry

šium su Steig Seimo 40 me
tų sukaktim (geg. 15 d.) pas
kelbė atsišaukimą į lietuvių 
visuomenę, kuriame t k. pa 
brėžiama, kad tiiomet Steigia 
masis Seimas pirmą kai tą bu 
vo renkamas visos Lietuvos 
gyventojų demokratiniais dės 
niais

Steigiamasis Seimas dirbo 
dvejus metus labai sunkiais, 
neramiais irs pavojingais lai
kais. Jam teko tuo metu ir 
atkuriamai valstybei pamatus 
statyti ir ją ginti nuo besi
braunančių priešų. Be to, ir 
Lietuvos viduje tų priešų agen 
tai nemaža’-nerimo ir pavojų 
kėlė Bet visas tas nelaimes 
ir pavojus Steigiamasis Sei
mas nugalėjo. Visi karai bu
vo laimėti, tik savo sostinės 
Vilniaus nepavyko atgauti iš 
lenkų

Baigęs visus kanus, Steigia 
masis Seimas išgavo iš didžių 
jų valstybių Lietuvos pripaži 
nimą ir išrūpino priėmimą į 
Tautų Sąjungą. Jis sutartimis 
nustatė Lietuvos sienas, su
tvarkė valstybės aparatą, iš
leido lietuvišką pinigą. — litą, 
kuris nepaisant visų išgyven 
tų sunkumų, išlaikė savo ver 
tę. Steigiamasis Seimas įstei
gė universitetą, n tįsėjo visą 
kraštą įvairaus tipo mokyklo 
mis ir suorganizavo visa tai, 
kas naujai atkurtai valstybei 
buvo reikalinga. Jis priėmė 
konstituciją ir žemės refor
mos įstatymą.

Bolševikai 1920 m. liepos 
mėn. 12 d. pasirašyta su Lie
tuva sutartimi visiems lai
kams išsižadėjo visų Rusijos 

’ T iros žemes.
/L-,... j^o brutaliausiu 

būdu užgrobė.
Vadinamasis «Liaudies Sei

mas», išrinktas apgaulės, klas 
tos ir smurto sąlygose, pildė 
groboniškos Maskvos bolševi 
kų norą. Niekas Lietuvoje, iš 
skyrus saujelę samdytų agen 
tų, nereikalavo Lietuvos į Ru 
siją įjungimo ir tarybinės sau 
tvarkos joje įtaisymo, — toks 
nutarimas yra ir pasilieka nie 
kinis.

Laisvai išrinkto, jokios pa
šalinės jėgos neprievartauja
mo, Steigiamojo Seimo pa
grindinis nutarimas atstatyti 
laisvą, nepriklausomą Lietu

vos valstybę ir šiandien ne
nustoja savo galios Kova už 
šį siekimą visiems mums pri 
valoma.

Lietuvos išlaisvin mo idėjai 
realizuoti, ne tik šios svar
bios Steigiamojo Seimo 40 me 
tų sukakties proga, bet ir vi
somis kitomis progomis turi
me statyti prieš akis , šviesų 
Steigiamojo Seimo pavyzdį, 
jo idealus, jo pasigėrėtiną po 
litinių grupių vieningumą Lie 
tuvos gynimo reikaluose, jo 
pasiaukojima savo taukai ir 
valstybei, jo demokratiškumą. 
Turime ne tik patys vaduotis 
jo idealais, bet jais maitinti 
ir jaunąją kartą, kuri užims 
mūsų vietas ir tęs žūtbūtinę 
kovą už savo tėvynės laisvę 
ir nepriklausomybę. \ isi kaip 
vienas turime suglaustomis 
gretomis rikiuotis prie VLlKo 
ir Tautos Fondo, nes jie yra 
tie organai, kurie grumiasi su 
raudonuoju okupantu ir tiesia 
kelią į laisvąją tėvynę.

steigiamojo Seimo nariai: 
K Bielinis J. Bildušas. S. Di 
grys, E. Draugelis, M. Galdi 
kienė. P Jocys, S Kairys, v. 
Kasakaitis, M. Krupavičius, 
J. Makauskis, J. Pakalka. V. 
Požėla. J Pronskus, V Siru- 
tavičius, K. Šaulys, V. Šmulkš 
tys, K. Škirpa, V. Vaidotas, 
J. Valaitis, K. Žukas.

VAŠINGTONE PAKARTOTI
NAI IŠDĖSTYTAS LIĘTUVOS 

REIKALAS
Lietuvos atstovas Vašingtone 
J. Kajeckas ir VLlKo pirmi
ninkas dr. A- Trimakas vėl 

lankėsi Valstybės 
Departamente

(E) Besiartinant viršūnių 
konferencijai Paryžiuje ir pa
sinaudojam lietuviškųjų veiks 
nių konferencija Vajingtona 
proga, Lietuvos atstovo J Ka 
jecko lydimas, VLlKo pirmi 
ninkas dr. A Trimakas vėl 
lankėsi Valstybės Departa 
mente (Užs. reikalų ministe 
rijoje).

Su augštais Rytų Europos 
skyriaus pareigūnais, kuriem 
yra pavesti pavergtųjų tautų 
reikalai, buvo plačiai aptaita 
esamoji padėtis okupuotoje 
Lietuvoje, pavergtųjų savai
tės paske'bimo reikalingumas 
ir svarba ir būdai, kaip ge
riau pasinaudojus viršūnių 
konferencija Paryžiuje pa v erg 
tųjų tautų klausimui iškelti.

MUSŲ LIETUVA

Kazys Zupka

ŽEMĖS NERIMAS
Nuo veido ašara nubėgo 
O sielvartas — nuo skruostų, 
Kad žodis laimę pasakytų, 
Svajone pasiguostų.

Ir plačios upės renka, neša
Ilgų dienų dejonę,
Kad viskas vasarą vadintų 
Danguj ir upių klony.

Nubėrus ašarą ir kančią.
Žydrias akis nuleidai
Žilvičiai plaus rankas lieknąsias, 
O akmenėlis — veidą.

Skaisčiau į saulę pažiūrėsim
Lengviau ir atsidusim.
Tu būsi mūsų džiaugsmas, žeme.
Tu mūsų laimė būsi.

Is visur
— Baltų Tarybos atstovai 

Fed. Vokietijos užs. reik mi 
nisterijoje Gegužės 10 d Bal 
tų Tarybos atstovai dr P. 
Karvelis R. Liep*tuš it L. Ja 
kobsen buvo priimti Fed Vo 
kietijos užsienio reikalų mi
nisterijoje ir airėje pasikal 
bėjimą t k su Politinio sky 
naus vedėju Duckwitz.

— Pastangos atstatyti lietu 
vių vieningumą pęg lietuvių 
veiksnių pasitarimo Vašingto 
ne sustiprėjo Pasitarime ba 
landžio 30 d Vašingtone, kaip 
žinoma, dalyvavo ALTo Vyk

Buvo užtikrinta, kad Lietu 
vos byla turima galvoje, kad 
ji nėra pamiršta ir kad, tin 
karnai proga pasūaikius. ji 
gali būti konferencijoje pri
minta.

Ta- pačia proga buvo įteik 
tas platus aptartais klausi
mas aide memoire. kuriame 
išdėstyta VLlKo pažiūra, pra 
šymai ir pageidavimai.

domojo komiteto na'iai 1 ie 
tavos ajsiovas Vašingtone J 
Kajeckas. VlIKo oirmininkas 
dr A. Trimakas ir Lietuvos 
Laisvės Komitet' p kas V. Si 
dzikauskas. Buvo svarstyti ir 
lietuviu veiksnių tarpusavio 
santykiai ir pasiekta susitari 
mas derinant veiklą, glaudi 
nant bendradarbiavimą Ta 
pačia proga pasiiarta ir dėl 
žygių ryšium su būsima vir
šūnių konferencija, be to ir 
dėl sovietų agresijos Pabalti 
jyje sukakties parengimų. Bu 
vo paliestas ir jautrus santy 
k ų su okupuota Lietuva klau 
simas.

— Įsteigta New Yorke «Pa 
baltijo Valstybių Laisvės Ta
ryba», kurios pirmininku iš
rinktas V Sidzikauskas, pas 
kelbė atsišaukimą į visų ša
lių lietuvių visuomenę ryšium 
su sovietine agresija prieš Fa 
baltijo kraštus. įvykdyta prieš 
20 metų. Atsišaukime ragina 
ma tąją sukaktį minėti kiek 
galint bendromis trijų Pabalti 
jo tautų žmonių pastangomis. 
Sukaktuvinės datos yra šios:

1940 m birželio 15 d sovie 
tų karinės pajėgos okupavo

1960 m- gegužės 28 d

Lietuvą birželio 17 d. Latvi
ją ir Estiją.

1940 m. liepos 14-15 dieno
mis buvo įvykdomi tariami 
«rinkimai» į «liaudies seimą».

1940 m. liepos 21-2.? dieno 
mis «liaudies seimai» priėmė 
Maskvoje suredaguotas rezo
liucijas, prašančias Lietuvą, 
Latviją ir Estiją įjungti į So
vietų Sąjungą.

1940 m. rugpiūčio 3 d So
vietų Sąjungos Aukšč. taiyba 
nu-arė įjungti Lietuvą, lugp. 
5 d Latviją, rugp 6 d. Esti
ją į Sovietų Sąjungą.

ė umatyta išleisti atitinka
mos literatūros svetimom kai 
bom tai pavergimo sukakčiai 
paminėti ir kitoms tautoms iš 
aiškinti, kad Pabaltijo tautos 
siekia laisvės ir nepriklauso 
mybės.

— Grįžta siuntinėliai iš Lie 
tuvos. Iš įvairių pusių prane 
šama, kad pastaruoju alku 
grįžta į Vakarus siuntinėliai, 
pasiųsti giminėms ok. Lietu
voje. Dažniausia nė neaišku, 
kodėl siuntinėliai grįžta. Ma
noma kad sovietinės įsta’gos 
juos grąžina dėl to, kad jie 
pasiųsti be licencijos. Bet ga 
Ii būti ir kitos priežastys. — 
Iš kai kurių duomenį] galima 
spėti kad pastaruoju metu y- 
ra sustiprinta soviet’nė cen
zūra laiškams iš užsienio ir į 
užsienį.

— Fondas svetimšaliams be 
tėvynės šelpti. Fed Vokieti
jos kancleris Liverpolo kat. 
archivyskupui dr J. Neenan 
pranešė kad Fed. Vokietijos 
vyriausybė numato įsteigti 
specialų fondą svetimšaliams 
be tėvynės (heimat'ose Avs- 
lander^ Šelpti Acctíivyskui as 
patėškė, kad jis tuo reikalu 
vedąs susirašinėjamą jau an
trus metus Fondas šelpsiąs 
netik katalikus bet ir kitus 
svetimšalius Fondo priežiū
ra būsianti pavesta Jungt. Tau 
tų institucijoms.

— Švedų profesorius su stu 
dentais Suvalkijoje. Švedijos 
Lund universiteto filologijos 
prof Knut Olof Falk su kel'ais 
studentais vyksta Suvalkijon. 
Čia studijuos vietovardžius. 
Darbo metu jis turės daug pa 
sikalbėjimų su vietos gyven
tojais, ypač ūkininkais. Jau
niems studentams šie pasikal 
bėjimai padės geriau susipa
žinti su lietuviška kalbotyra.

Krikščionybės likimas komunizmo režime
(tąsa)

Iš šalies stebint, atrodo, kad 
tokie jau yra persimetę į be 
dievių pusę. Šiuos įspūdžius 
pavaizduoja kad ir toks laiš
kas iš Lietuvos: «Iš viso la
bai mažai jaunimo matyti baž 
nycioje. Tie, kurie prieš ke
lis metus buvo dievočiausi, 
šiandien sako: nebetikiu... Ne 
bepatenkina jaunimą žodžiai 
iš Šv. Rašto Jie reikalauja 
moksliško įrodymo Dievo bu
vimo. O retai pasitaiko kuni
gų, kurie sugebėtų prasis
kverbti į jaunuolio širdį ir pa 
keiti ją prie Viešpaties. Svar 
biausia nebėra tokių knygų 
ar laikraščių, kur galėtų ras 
ti dvasiai peno Kur bepa
žvelgsi, visur rašoma, kad 
Dievo nėra Argi tai visa ne
daro įtakos?»

Tačiau ir komunistinėje an 
tireliginėje propagandoje iš
auklėtų tarpe yra savo protu 
gyvenančių ir galvojančių, ku 
rie žinodami komunizmo me
lo sistemą, skaito, kad ir an
tireliginėje propagandoje yra 

vien melas. Jie nori sužinoti 
tiesą, studijuoja religijos klau 
simus. Rusijoje yra nemaži! 
slaptų ratelių, dažnai veikiau 
čių komunistinių organizacijų 
priedangoje, studijuoti religi
nėms problemoms Net ir uni 
versitetų studentų tarpe yra 
tikinčių nes daugelis jų ne
pasitenkina vien tik materia
listiniu pasaulio atsiradimo ir 
istorijos vyksmo aiškinimu. II 
gesnį laiką kalėjimuose ir 
koncentracijos stovyklose bu 
vę kunigai pasakoja sunkę 
kompartijos pareigūnų, ten 
patekusių už nukrypimą nuo 
partinės linijos, kurie prisipa 
žįsta vien savo galvojimu pri 
ėję išvados, kad Dievas turi 
būti. Spaudoje iškyla komjau 
nuolių ii* partijos narių papei 
kimai ir pasmerkimai dėl nau 
dojimosi bažnytiniu patarna
vimu vedant, krikštijant savo 
vaikus, laidojant mirusius. Tas 
rodo, kad partija net savo na 
rių nepajėgia apsaugoti nuo 
religinių «prietarų». O ką jau 
kalbėti apie tuos, kurie nepri 
klauso partinėms organizaci

joms ir todėl mažiau y a se
kami ir varžomi.

Tačiau ir išorinėse religi
nio gyvenimo formose suras
ta naujų pakaitalų, prisitai
kant prie esamos situacijos. 
Kadangi net privačiai, drau
džiamas religijos mokymas 
daugiau negu 3 asmenims kar 
tu, nuo seno Rusijoje veikia 
tūkstančiai tokių grupelių po 
3 asmenis Jas moko kunigai 
arba sąmoningesni pasaulie
čiai. Rusijoje dar 1928 m. me 
tropolitas Sergijus buvo išdir 
bęs jaunimo religinimo planą 
ir tada buvo įsteigta slapta 
jaunų krikščionių organizaci 
ja. Jos nariai, nekartą ištiki
mi partijos pareigūnai, ypač 
kaimuose, skaitydavo ir aiški 
alavo kaimiečiams Evangeli 
ją. Nesant kunigų, tikintieji 
tvarkęs savo išradingumu: ne 
sant kunigo prie laidojimo, 
pasiųsdavo žemės saują kuni
gui, kad jis pašventintų, ir 
ta žeme pabarstydavo laido
jamojo karstą. Tokios pašyen 
tintos žemės saują daugelis 
laiko namuose atsargai. vai 
kai krikštijami pasauliečių, 
bet kunigo pašventintu van
deniu. Religinės jungtuvės at 
liekamos be kunigo, bet jo pa 

laimintais žiedais Kaimiečiai 
ir dabar dažnai šventinas! 
laukus, trobas vandenim! iš 
anksto kunigo pašventintu. Pa 
našiai yra Sibire ir Lietuvo
je.

2. Dvasiškijos vaidmuo

Nuo 1934 m. Rusijoje atsi 
rado daugybė keliaujančių 
kunigų kurie eidami iš vie
tos į vietą, teikdavo religi
nius patarnavimus. Taip da 
bar elgiasi lietuviai kunigai 
pasilikę Sibire. 1937 m val
džia ėmė juos gaudyti ir grūs 
ti į kalėjimus. Persekiojimo 
metais buvo daugybė slaptų, 
neregistruotų parapijų, vado 
vaujamų slaptų kunigų, dir
bančių leolehozuose, įstaigo
se. Buvo net slaptų vienuoly 
nų, kurių nariai dirbdavo įsi 
maišę į kitų tarpą. Nižny Nov 
gorouo slapto vienuolyno vir 
šininkas buvo aukštas sovie
tų pareigūnas. Iki 1938 m. 
Maskvoje veikė slapta teoio 
gijos akademija.

Brutalaus persekiojimo pe 
rioduose išryškėjo dvasiški
jos vaidmuo ir svarba. Krikš 
čioniškų konfesijų dvasiškija, 
išskyrus nedidelį nuošimtį nu 

kunigėjusių (metusių kunipys 
tę), ir tuos, kurie prisidėjo 
prie valdžios palaikomų skal 
dymo grupių, yra išlikusi sa 
vo pašaukimo aukštumoje, ži 
noma, iki to laiko, kada ji pa 
teko į valdžios kontrolę, ku
rioje jos apaštališkoji veikla 
yra smarkiai suvaržyta. Tai 
įrodo tie tūkstančiai kunigų 
ir vyskupų įvairiuose kraštuo 
se, kurie pasirinko verčiau 
mirtį ir persekiojimą, negu 
savo pašaukimo išdavimą. Jie 
savo mirtimi ir kančia papil 
dė tai, ko Bažnyčioje trūksta 
Kristaus kentėjimams Jie ta 
po mistiniu, kenčiančiu ir at 
perkančiu Kristaus Kūnu. Išė 
jusi žiaurią gyvenimo ir kan 
čios mokyklą, netekusi mate 
Halinio gyvenimo pagrindo, 
pasikliaudama vien Dievo Ap 
vaizda, ji grįžo į pirmųjų am 
žiu uolumą, stipri vien savo 
dvasine jėga. Ši apaštališka 
dvasia ypač išryškėjo Sibire, 
kur kunigai ne tik palaiko ir 
stiprina tikinčiųjų dvasią, bet 
dargi laimi Kristaus Bažny 
čiai naujų narių. Mes lietuviai 
ypačiai galime pasidžiaugti 
Lietuvos dvasiškija. Be kele 
tos atsisakiusių kunigo parei 
gų pasirinkusių civilinį gyve
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— Lietuviai vaikučiai atos
togaus Norvegijoje. Ir šią va 
sąrą norvegai parsiveš atos
togoms tremtinių vaikučių 
Tik ką grįžo iš kelionės po 
Europą p Nils Seim. Kelionės 
metu jis lankėsi tremtinių sto 
vykiose, kviesdamas atosto 
goms vaikus. Jam ypač artimi 
ir mieli buvo lietuvių tremti
nių vaikučiai, maždaug 11-12 
metų amžiaus. Nuo liepos m. 
16 d. jie praleis atostogas pas 
norvegų šeimas. Atostogų lai 
kas - nuo 5 iki 6 savaičių.

— Šių metų balandžio 13 d. 
Kaune įšventinti 14 kunigų. 
Kauno kunigų seminarijos rėk 
torius kun. Alfonsas Lapė pa 
skirtas kanclerio pareigoms 
prie arkivyskupijos valdytojo 
vysk. Stankevičiaus.

— Iš Kauno HES elektros 
laidai nutiesti iki Klaipėdos 
Neseniai iš Kauno HES srovę 
gavo Alytus. Tiesiamos augš- 
t is įtampos elektros perdavi
mo linijos į Ukmerge. Vėliau 
prie Antalieptės HES bus pri 
jungta Utena Elektros perda 
vimo linijos bus nutiestos iš 
Kėdainių į Ariogalą, iš Tytu 
vėnų į Kelmę. Šiais metais 
bus pradėti augštos įtampos 
elektros linijos Šiauliai Ryga 
statybos darbai.

— Š.m. gegužės 5 d į Klai 
pėdos, Šilutės ir Pagėgių ra 
jonus atvyko lietuvių kalbos 
ir literatūros instituto moksli 
nė ekspedicija. Joje dalyvau 
ja kalbos, istorijos ir dialek
tologijos sektorių bendradar
biai. Už savaitės prisijungs ir 
tautosakininkų grupė Bus už 
rašomos dainos, pasakos ir 
kita lietuvių kalbos medžia
ga. Ekspedicija paminėtuose 
rajonuose dirbs iki gegužės 
mėnesio pabaigos

— Š. m gegužės 4 d. iš 
Vilniaus į Kijevą išvyko Lie 
tuvos mokslo akademijos is 
tori ji s instituto vyresnieji 
moksliniai bendradarbiai: Viš 
nickaitė, Kaitavičius ir Rad 
vilovaitė. Čia jie dalyvaus vi 
casąjunginiame archeologų ir 
etnografų pasitarime, kuris 
užsitęs iki gegužės 10 d

— Kanados futbolo rinktinė 
šią vasarą viešės Sovietų Są 
jungoje, kur ji sužais eilę 
rungtynių Sov. S-gos miestuo 
se. Ta proga ji užsuks į Lie 
tuvos sostinę Vilnių, kur rug 
piūčio mėn ’8 d susitiks su 
Lietuvos futbolo meisteriu — 
Vilniau s Spariako komanda. 

įdomu, ar du ukrainiečiai, ku 
rie įeina į Kanados rinktinės 
sąstatą vyks į Sov Sąjungą, 
ar jie bus pakeisti kitais žai
dėjais.

—- Š m. gegužės 1 dieną aš 
tuoni dviratininkai išsileido 
kelionėn Jų maršrutas - Klai 
pėda - Vladivostokas Kelionę 
dviračiais numato atlikti per 
170 dienų Turistų grup,ę su 
daro šeši lietuviai ir du estai.

—- Š m. gegužės 9 d. septy 
ni lietuviai išvyko turistinėn 
kelionėn po Japoniją Japoni 
joj jie viešės tryliką dienų. 
Šios tolimos kelionės metu 
lietuviai turistai devynias die 
nas pabuvos komunistinėje 
(liaudies) Kinijoje.

Turistų tarpe yra rašytojas 
Gudaitis Guzevičius, dailinin 
kė Trečiokienė, muzikos mo
kytoja KrasausKaitė ir kite.

— Pasikalbėjime su «Švytu 
rio» bendradarbiu Lietuvos 
draugijos su užsieniu ryšiams 
palaikyti pirmininkas P Ra- 
tomskis painformavo kad per 
nai Lietuvą grupėmis ir pa
vieniui aplankė apie 50 užsie 
nio lietuvių Jo turimom ži
niom, Jungtinėse Amerikos 
Valstybėse jau užsiregistravo 
daugiau kaip 200 lietuvių, no 
rinčių aplankyti T Lietuvą 
Laukiama svečių iš Anglijos 
ir kitų kraštu Taipgi pareiš
kė. kad glaudūs ryšiai palai 
komi su lietuviais, gyvenau 
čiais Lenkijoje.

Apsikeičiamą literatūra, fo 
to ir propagandine medžiaga 
su Čekoslovakija, Rumunija, 
Vengrija, Bulgarija ir kitomis 
šalimis.

Šiais metais Vilniuje įsistei 
gė «Intüristo» atstovybė.

— Gastrolėms į Vilnių at
vyko vienas žymiausių JAV- 
jų smuikininkų įsakas Ster- 
nas. Jis yra pirmasis ameri
kietis muzikas, viešįs Vilniu
je Vilniuje jis duos du kon
certus.

— «Dailės» kombinatas iš
siuntė į Norvegijoje organi
zuojamą mugę dailiosios ke
ramikos gaminiu pavyzdžius 
Parodoje bus eksponuojami 
dailininkų Genienės Vincevi- 
čienės, Krivaičio, Striogos ir 
kt darbiniai

— Ukmergės I mos vid. mo 
kyklos mokytojas Juozas Kvė 
sulaitis visą savo liuosiaikį 
sk ria meniškiems medžio d.ro 
žiniams ir pavpįkslams medy 
je. Jo žanrinius paveikslus 
medyje įsigijo Tretjakovskio

Myk Linkevičius

Žemės Žydėjimas
Aš maniau — pražydės mūsų žemė 
Ir nebus jau vargų,‘nebebus:
Naktimis — mėnesienos vien šlama, 
O dienom — aš ir laimė abu.

Bet ne taip — kilo rūkas virš žemės
Ir nusėdo ant pievų, laukų.
Ir nekartą taip buvo sutemus,
K*ad, iš tikro, vienam nejauku.

Aš maniau — niekados nenuklystu
Nuo vilties, jog vargų nebebus:
Ir buity ir dainoj ir mintyse
Saulės auksu žėrės vis dangus.

Bet ne taip — nebekyla laudamus
Iš susopusios mano širdies. .
O maniau — mūsų motina žemė
Pražydėjus žavės net žvaigždes.

galerija. Visasąjunginėje dar 
bo rezervų dailės parodoje 
už meniškus baldus jam buvo 
pripažinta. antroji vieta.

— Š.m gegužės 7 d Sofijo 
je atidaryta Lietuvos grafikos 
paroda, kuri sukėlė didelį Bi.il 
garijos visuomenės susidomė 
jimą Parodoje patiekta 36 au 
torių 119 darbų. Bulgarijos 
spauda sveikina Iktiviškos 
grafikos parodos atidarymą ir 
spausdini) atskirų kūr.nių re
produkcijas.

— Š. m. gegužės 1 d. «Tie 
soje- praneša Varšuvos «Žy 
cie Varšavj» žinią, kad Var
šuvoje pradėjo veikti «Lenki 
jos lietuvių visuomenės kultu 
rinės draugijos» Varšuvos sky 
rius, kuriam vadovauja M. 
Kmita

— Iš Paryžiaus į Maskvą 
lėktuvu atgabenta daug žuvų. 
Dalis šio žuvų krovinio teko 
Nemenčinės rajonui. 12o C00 
žuvų suleista į Arvydų žuvi
ninkystės ežerus ir tvenki
nius.

— Ukmergės rajono Nadė- 
liu pradžios mokyklos moki
nys po pamokų su kitais au 
Įdėtiniai* besodindamas mede 
liną atsimušė kastuvu į bonką 
Bonkai sudužus, pasipylė ca

riniai aukso įvairaus dydžio 
rubliai. Radinys gerai atlygiu 
tas. Už gautus pinigus moky
kla įsigys pavaizdumo prie
mones ir papildys mokyklos 
biblioteKą.

— Šiaulių rajono Čibiriu 
apylinkėje, Laukaičių kaime 
buvo kalbama, kad kaimo ga 
le esąs užkastas lobis Pini
gus esą užkasęs kaimo gyven 
tojo Jurgio Kazakausko. šiuo 
metu 80 metų senelio tėvas. 
Pinigus jis užkasęs, kad išsi
pirktų iš baudžiavos. Daug 
kas bandė surasti lobį, bet vis 
veltui Ir tik šiom dienom du 
kolūkio traktorininkai a>darni 
lauką iškasė molinį puodą su 
monetomis.

GARSAUS IŠRADĖJO DUKRA 
GYVENA PRIEGLAUDOJE

W Ihelm Roentgen (1845-1923) 
nepaprastos reikšmės spindu 
teų išradėjas, buvo labai ku
klus žmogus. Savo išradimo 
jis neužpatentavo, manyda 
mas jcg tai privalo tarnauti 
visai žmonijai.

Nobelio dovaną, sumoje 45. 
000 dolerių, jis atidavė švie 
timo ir labdarybės reikalams 
Nepriėmė jis grafo titulo ku 
rį jam siūlė c esorius Wilhel 
mas II Mirdamas paliko au 
gintinę dukra Bertą.

Praslinko eilė metų, atėjo 
antras pasaulinis karas ir bom 
bos iš lėktuvų sunaikino Ber 
tos namą, o ji pati atsidūrė 
prieglaudoje.

Vėlokai pabudusi vieša opi 
nija paskatino daugelį susirū 
pinti Bertos likimu. Jai buvo 
pasiūlyta piniginė parama at
būdavote sugriautą namą Sek 
dama savo tėvų pavyzdį, Ber 
ta atsisakė priimti aukas ir 
pasiliko su vyru gyventi prie 
glaudoje. Sandara

SURADO PRIE ŽALGIRIO 
SENŲJŲ PRŪSŲ «ŠVENTA»

AKMENĮ - AUKURĄ
Tyrinėdami apylinkę, kurio 

je 1410 metais įvyko garsusis 
Žalgirio mūšis, lenkų archeo 
logai užtiko prie Pasargės u- 
pės didžiulį akmenį, kurio tek 
paviršius buvo iškilęs iš že
mės.

Atkasus jį, pasirodė, jog tai 
būta senovės prūsų aukure, 
ant kurio išbraižyta įvairūs 
ženklai ir dievaičio figūra. A 
pie tą akmenį esą užsilikę vi 
šokių padavimų Anksčiau šio 
je vietoje susirinkdavo žmo
nės įvairioms šventėms žaidi 
mams, o ypatingai — pasilik 
tri Jonines.

Lenkų mokslininkai dabar 
bando iššifruoti braižinius ir 
patirti ar tai nebus tik senųjų 
prūsų rašybos pavyzdžiai.

Sandara

GRAŽUOLŲ LIKIMAS
Ehrenstrasser, 1958 metų 

«Miss Europą», areštavo už 
vogimą gražių suknelių, bran 
genybių ir kailiukų.

Bet titulo « Miss Europa » 
Hanna nepavogė; jis buvo lai 
mėtas prieš du metu viešame 
konkurse. Sykiu jai buvo įteik 
ta nemaža suma pinigų ir pa 
žadat. pasirodyti filmose

Pinigai, tačiau greitai išėjo, 
o į filmus pamiršo ją pakviesti. 
Įpratusi prie prabangiško gyve 
nimo, ji negalėjo grįžti į pa- 
pratąjį. ii griebėsi vagiliauti.

Nekoks likimas ištiko ir dau 
gelį kitų grožio konkurso lai 
mėtoju Visa eilė tokių gražuo 
lių tragiškai užbaigė savo gy 
venimą. Kaikurios jų užmirš
tos ir apviltos, nusižudė, kitos 
susituokė su visokiais apgavi 
kais ir pan. Švedė Betty Bjus 
trom. kuri 1958 metais laimėjo 
«Miss Universe» titulą, šiuo 
metu yra paralizuota pasėkoje 
šūvio, kurį paleido į ją vienas 
jos meilužių.

Iš to visko galima padaryt 
tokią išvadą: grožis merginai 
yra svarbus privalumas, vie
nok šalę jo turi būti ir protas.

Sandara

nimą bei kelių aiškių aposta 
tų, k vejančių bedievių, ku 
rie tikinčiuosius nei stebina, 
nei piktina (jie laikomi nelai 
mingomis rėžimo aukomis), 
iki šiol Lietuvos dvasiškija 
stovėjo savo aukštumoje, o 
Sibire parodė nepaprasto he 
roizmo (per savaitę už mišių 
laikymą karceryje, o išėjus 
vėl laiko mišias) Jų dvasią 
galima suprasti iš noro grįžti 
atgal j Sibirą pas tikinčiuo
sius

Kokios taktikos ir gynimosi 
linijos laikosi šių dienų Lietu 
vos dvasiškija akivaizdoje 
baisios antireliginės propagan 
d< s matyti iš komunistinės 
s naudos puslapių. Kai vienas 
kunigas, kitaip negalėdamas, 
bandė bent anoniminiais laiš 
kais į edakciją atremti biau 
rius re1 g os puolimu®, komu
nistai džiūgavo iššifravę laiš 
kų autorių ir jis tikriausia su 
silaukė atatinkamos bausmės 
Taigi ir taip bandoma gint s. 
Apie kitus komunistinėje span 
doje r. šoną: «Atsirado nema 
ža bažnyt nių veikėjų kurie 

viešai tvirtina kad tikyba nė 
ra priešinga socializmui. Kai 
kurie krikščioniškos bažny
čios atstovai tvirtina jog 
krikščionybė kur kas anks
čiau paskelbė idėjas, kurias 
šiandien komunizmas nori įgy 
vendinti Tokių pažiūrų sali 
ninkai viešai kalba: Argi krikš 
čionybė nepaskelbė žmonių 
brolybės, argi Kristus neko
vojo prieš turčius? Iš to se 
ka —- tvirtina jie —- jog krikš 
čionybė ir komunizmas be
veik tas pats, jų tarpe nėra 
prieštaravimų» 10 Tikintieji 
bando aiškinti kad ryšys tarp 
mokslo ir tikybos yra būti
nas, kadangi mokslas pap Ido 
tikybą, o tikyba savo keliu 
papildo moks’ą Naujos me
džiagos formos, nauji energi
jos pavidalai tik neg-inčyja- 
mai įrodo dvasinę medžiagos 
prigimtį Pasaulio kūrimo die 
nns. aiškinama buvę geologi 
niais laikotarpiais» 20

«Tarybinė dvasiškija ir ti
kintieji jau nepasitenkina ty- 
lėji-’ u, bet juo tolyn, juo la
byn iš gynimosi pozicijų pe

reina į puolimą Dvasiškija 
griebiasi visų galimų prien.o 
nių, kad laike visų bažnyti 
nių apeigų būtų aiškinama tų 
apeigų dieviškoji išmintis, jau 
nepasitaiko makos apeigų 
bažnyčiose kur nebūtų pa
mokslų, laike kurių visad aiš
kinamos religinės tiesos: tue 
siekiama sukelti dar didesnį 
dėmesį tikybai. Negana to, 
dvasiškija ėmė aktyviai veik 
ti ne tik grupėmis besiren
kančių maldai žmonių tarpe; 
toji dvasiškija ir jų mintyto- 
jai drįsta tikėjimo tiesas skelb 
ti tikintiems ir netikintiems 
asmenims — pavieniui Nega 
na to, tikybiniai ruošia labiau 
pasižyminčius ir. veiklius ti 
kine uosius būti Kristaus tie 
sų skeloėjais Šiuo metu la 
bai dažni vyresniųjų bažny
čios vadovų vyskupų išvažia
vimai provincijon Remontuo
jamos bei pertvarkomos baž
nyčios. Steigiami bažnytiniai 
chorai Charakteringas tiky- 
bininkų. bažnyčios vadovų po 
budis, jie stengiasi ir moka 
prisiderinti prie esamų aplia 

kybių; jie parodo nepaprastą 
išradingumą, ir tuo pačiu su
geba pritraukti vis daugiau 
ir daugiau vaikų ir jaunimo 
bažnyčiai».21

Šios komunistinės spaudos 
citatos, vaizduojančios kovo
jančios krikščionybės atstovų 
pastangas išlaikyti religiją 
žmon»ių sąmonėje, yra geriau 
šia atestacija jų apaštališkai 
veikiai nepaprastai sunkiose 
sąlygose Sunkiausia proble
ma yra jaunimo mokymas re 
ligi jos Iš spaudoje pasirodau 
čių žinių matyti, kad ši sritis 
labiausiai yra sekama ir už 
veiklą joje smarkiai baudžia
ma Bet nei bausmės dvasiš
kuos neatgrasina nuo jų tie
sioginio pašaukimo Štai ke
letas pavyzdžių:

«Bažnytiniai verteivos sten 
giasi iš paskubintųjų apnuo
dyti kuo daugiau vaiku sąmo 
nių Tai liudija Tauragės ra
jono teisme gulinti niekur ne 
dirbančios J. Gudelytės bau
džiamoji byla už slaptos baž 
nyhnės mokyklos įsteigimą 
nepilnamečiams Ko mokė vai 

kus ši Žigaičių parapijos kle
bono pagelbininkė? Baudžia
mosios bylos papkėje guli sto 
ras sąsiuvinys pavadintas «sa 
va kūryba» (tikriausiai kate
kizmas V. Mar ). Neverta ci
tuoti šio supelėjusio šlamšto. 
Jame garbinama tamsybė. Pe
rėjūne ir tiesioginis šios mo
kyklos organizatorius — kle 
bon&s — už RTSFSR Baudžia 
mojo kodekso straipsnio Nr. 
122 pažeidimą bus nubasti».22 
Kaip baudžiami už katekizmo 
mokymą, sužinome iš Lietu
vos atėjusiomis žiniomis kun. 
Mykolo Gylio, Čedasų klebo 
no nubaudime, kuris už tai, 
kad kas savaitė porą kartų su 
kvietęs apie 3o vaikų ir mo 
kęs juos katekizmo ir maldų, 
gavo 9 mėnesius «pataisos 
darbų» ir sumokėti 15% savo 
pajamų. Šios rūšies bausmių 
yra ir daugiau. Tas rodo, kad 
kunigai' jų nesibijo ir rizikuo 
darni laisve, eina savo parei 
gas.

(B. D )
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<M L > skyrius jaunimui.

Redaguoja Redakcinė Komisija:

Julija Šimonytė, Aloyzas Kuniškis, 
Julija Jurgelevičiūtė, Danutė Jurevi

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

C«ixa Postai 4118

São Paulo.

O. B. Audronė
Sekmadienj 29 dieną gegužės mėn. 3 vai. po piet 

V. Zelinos gimnazijos salėje bus dainų ir muzikos va 
karas — KONCERTAS. — Programą atliks gimnazistai, 
muzikos mokiniai ir moksleiviai ateitininkai. Koncertui 
vadovauja prof, panelė Elvira Kilčiauskaitė.

(Dalyvavimas veltui) įėjimas nemokamas.

Aš tikiu — Tu lydi mano kelią 
Ir malda ir viltim ir skausmu — 
Ištuštėjnsioj tavo pirkelėj 
Neramu, neramu.

A. L. S. J.

Aš netikiu i kunigus.
Aš tikiu - Tu lydi mano žingsnius^ 
Juos lydi kasdienine malda 
Ir jei vieną į šalį numinsiu — 
Sielvartausi, liūdėsi tada.

Aš irgi netikiu, jeigu Jūs 
«tikėti j kunigus» suprantate 
garbinti kunigus, manyti, kad 
jie yra nepaprasti žmonės, 
skirtingi nuo kitų, lyg kokie 
pusdieviai, galį daryti stebu
klus ar ką nors panašaus, ta 
da aš irgi kartu su jumis — 
netikiu į kunigus. Bet argi 
mūsų nuomonės visuose da
lykuose taip ir sutinka?

Jūs tvirtinate, kad netikite 
į kunigus, nes jie yra tokie 
patys žmonės kaip aš arba 
jūs, lygūs kiekvienam kitam 
žmogui. Taip? Argi tai būtų 
tiesa? — Taip ir ne.

Kunigas lygus kitam žmo
gui, nes jis gali suklysti kaip 
kiekvienas kitas, gali nusidė
ti, kaip ir kitas, Dievo Teis
me gali būti pasmerktas ir 
eiti į pragarą, lygiai kaip ir 
kiekvienas kitas žmogus.

Tačiau kunigas nėra lygus 
kiekvienam kitam žmogui tą 
prasme, kad jis turi valdžią 
kurios neturime nei Jūs nei 
aš. Kada kurios nors šalies 
svetimoje valstybėje atstovau 
ja savo tautą jis kalba ir vei 
kia jį įgaliojusios tautos var
du; tas pats yra ir su kuni
gu, kuris šioje žemėje atsto
vauja Kristų ir šitą valdžią 
gavo iš Viešpaties Jėzaus.

Jūs tikite į Dievą, tikite 
kad Dievas siuntė savo Sūnų 
į šį pasaulį Iš to. seka, kad 
Jūs tikite į Kristaus Dievybę, 
pripažįstate Kristaus įsteigtą
ją bažnyčią Jūs tikite visa 
tai, bet į kunigus netikite. Ne 
tikite ką mokina ir ko reika 
lauja kunigas iš Jūsų Bet ku 
nigas mokina tai ko reikalau 
ja iš jo vyskupas, vyskupas 
ką ir popiežius, o popiežius, 
Jėzaus Kristaus įsteigtosios 
Bažnyčios galva didžiausias 
autoritetas šioje žemėje, ku
rį pats Išganytojas savo galy 
be apsaugoja nuo klaidų tikė 
jimo dalykuose, neturi jokio 
kito tikslo, kaip rūp’ntis kad 
Kristaus mokslas būtų per
duotas iš kartos į kartą grį- 
nas nesuklastotas. Taigi, jei
gu Jūs tikite į Dievą, tikite 
į Jėzų Kristų, į Jo įsteigtą 
Bažnyčią, Jums nieko kito ne 

lieka, kaip tikėti ir tai ką 
skelbia kunigas.

Prileiskime, kad Jūs tikite 
visa tai. Tikite į Dievą, į Kris 
tų, į Jo įsteigtą Bažnyčią ir į 
tai ką mokina Kunigas. Jūsų 
problema yra kita. Jūs netiki 
te, kad kunigas turi kokį nors 
ypatingą autoritetą krikštyti, 
klausyti išpažinčių, laiminti 
moterystes ir 11. Jūs neinate 
į Mišias, nes jas laikys kuni 
gas, lygus žmogus man arba 
Jums Neinate Išpažinties, aiš
ku kodėl. Ką padės pasakoti 
savo nuodėmes žmogui, kuris 
neturi jokios kitos aukštesnės 
galios kaip ir visi kiti žmo
nės. Jums yra fcas pats ves
tis civiliai ar bažnyčioje; ir 
kodėl ne? Žmogus, kuris jū
sų moterystę laimins neturi 
jokio didesnio autoriteto...

Jeigu taip būtų, Jūs esat 
kaip žmogus, kuris tiki Me
dicinos Mokslui, juo didžiuo
jasi ir stebis medi-’, 
cinos pažanga musų 
laikais, bei netik 
gydytojais. Jie esą 
niekam tikę, jų va s 
tai blogi.. Susirgęs 
jis nesikreipia į gy 
dytoją —- jie nieko 
neišmaną...

Kunigas yra sie
los gydytojas ir tik 
jis yra Kristaus įga 
Įlotas, to didžiausio 
žmogaus širdies žinovo, gydy 
ti žmogaus sielos žaizdas. Jo 
vaistai yra paties Kristaus duo 
ti ir tai vieniu elis kelias ku
ris veda žmogų į palaimintą 
amžinybę. Šitos priemonės pa 
siekti laimingą amžinybę yra: 
Krikštas, špažintis, Šv. Ko
munija, Šv. Mišios ir t.t

Jei Jūs tikite Dievą, tikite 
Kristų, jo įsteigtą bažnyčią, 
turite tikėti ir į Jo tarną ku 
nigą. Jis yra žmogus lygiai 
kaip Jus arba aš. bež už jo 
stovi pats Išganytojas Vieš
pats Jėzus.

k todėl mano pėdos teklauso 
Tavo žodžių tyliųjų gerų, 
Mano Motina, Motin geriausia — 
O nekartą save aš baru.

Aš tikiu — Tu lyd’ mano buitį, 
O nežinom — kur aš, nei kur Tu — 
Gi Tau džiangsmą norėjau suburti 
Prie mūs ežero žalio krantų.

Kazys Zupka

Atsipirkimas.
Kasdien išeiname ir grįžtam 
Nykiais vąsarvydžio keliais, 
Lengvai parduodam gražią laimę, 
O atsipirkti — kas beįeis.
Ir daros taip aplinkui tuščia, — 
Taip nuobodu aplink, 
Kad noris melsvu linu suptis 
Ir po sunkia rasa nuHnkt.

— Mūsų Ateitininkai išva
žiavusieji į USA kiekvienas 
gavę darbo, yra patenkinti. 
Kunigas Šeškevičius po kelių 
darbo savaičių ilsisi pas savo 
gimines ir rūpinasi Amerikoj 
gyvenančiais São Paulo Atei
tininkais. Siunčia visiems São 
Paulo lietuviams nuoširdžiau
sius sveikinimus.

— Praėjusį sekmadienį Atei 
tiniukų Valdyba savo posėdy 
je nutarė surengti tradicinę 
JAUNIMO ŠVENTĘ ir Šiais 
metais 7 d. rugpj čio pirmą 
to mėnesio sekmadienį ir kvie 
čia visą São Paulo jaunimą į 
talką.

— São Paulo ateitininku 
valdyba nuoširdžiai dėkoja vi 
siems padėjusioms jų Bendro 
je Velykų komunijos dienoje 
ir visiems maloniems sve
čiams dalyvavusiems toje jų 
šventėje.

VAISTAI NAIVIUOSE TURI 
BŪ II DAŽNAI KEIČIAMI

—• Jodo skiedinys turi sa
vyje ir alkoholio dalį. Jei jo 
do buteliukas būna neuždary 
tas, alkoholis išgaruoja O jo 
do skiedinys, kai jame nėra 
pakankamai alkoholio, gali 
gan stipriai nudeginti žaizdą.

— Šviežias aspirinas yra Ja 
bai naudingas vaistas. Bet il
giau laikomas aspirinas nere 
tai suskyla į dviejų rūšių rūgs 
tis. kurios gali būti sveikatai 
pavojingos.

Niekad nepirkime iš karto 
perdaug aspirino ir nedaryki 
me to vaisto atsargų.

— Vitaminai kokie bebūtu, 
yra veiksmingi, jei būna ne
seniai pagaminti ir nėra «už
sigulėję» Dažniausiai dėžutė 
je ar stikliniame inde yra pa

žymėtas laikas, iki kurio dirb 
tiniai vitaminai yra tinkami 
vartoti.

Žuvų taukai visada turi 
būti laikomi stipriai uždaryta 
me inde. Kitaip jie pagenda.

— Niekad nelaikykime ant 
lentynų vaistinė:ėjeperdidelės 
vaistų atsargas, visuomet varto 
kime tik tuos vaistus, kurie nė 
ra perilgai vaistinėlėje išbuvę. 
Dabokime, kad visi vaistų bu
teliukai ar dėžutės būtų gerai 
uždarytos. Ant butelių irdėžių 
užrašykime ne tik vaistų pas
kirtį, bet ir pirkimo laiką.

Vatą, bin us.marlęirįvairius 
«plasterius» laikykime sanda
riai uždarytoje dėžėje.

Niekad nevartokime vaistų, 
jeig nesame visiškai tikri, kas 
per vaistai ir kuriam tikslui 
jie yra skiriami.
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NATŪRALIZACIJOS DOKUMENTUS

Jums greitai, pigiai ir sąžiningai gali sudaryki ko
mercinė raštinė «LITUANICA» Rua Florencio de Abreu, 

| 157, 2.0 andar, Conjifnto 204, Tel 33 6276. Adresas laiš
kams: «LITUANICA» Caixa postal 7S88, São Paulo.

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

GEROS ŽINIOS
JAU GALITE PADĖTI SAVO ARTIMIESIEMS 

LIETUVOJE IR SIBIRE

* Skubiai išsiunčiame aprangą, maistą, medžiagas, me 
gztinius, vilną, odą batams ir vaistus.

* Turime visų medžiagų pavyzdžius!
* Laike 6-8 savaičių siuntiniai pasiekia Lietuvą. Oro 

paštu 2-3 savaitės.
* Siuntėjas gaus gavėjo parašu patvirtintą pakvitavimą.
* Visi persiuntimo mokesčiai ir muitas apmokami čia. 

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

arba pasiunčiame naują.
Kreipkitės oas:

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

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ

MU8Ų LIETUVA 5 pus*-

133
11

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

Rua Boa Vista, 
5° andar - sala

LIETUVIŠKŲ PAMALDŲ KA

LENDORIUS

Dovanos Oirassis

Vinkšnaitienė, 
do Pirai, 65.
- São Paulo.

Vincai
LIETUVIS ADVOKATAS

Kai Jums reiks kokio nors patarnavimo,
kreipkitės į savo tautietį

REZIDENCIJA:
„ R. Abauna, 36S. PAULO

Momho Velho,
Fone 63-6273

Utinga 17,00 vai.,
Trečią:
Agua Rasa 8 vai.
Moinho Velho 11 vai.,
Lapa 16 vai.,
Paskutinį:
Vila Anastacio 8,30 vai.,
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«TĖVYNES GARSAI»
L'ETUVIŠKOS MUZIKOS VALANDA.

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

SEKMADIENIAIS

1. LIETUVIŠKA MUZIKA PLOKŠTELĖMIS 
nuo 13-00 iki 14,00.
2. PAGEIDAVIMŲ KONCERTAS 
nuo 14,00 iki 14,15.
3. LIETUVA ir LIETUVIAI:
«Mūsų Popiečiai — nuo 14,15 iki 14 25
Priimame komercinius skelbimus ir pasveikini- § 

mus su Plokštelėmis !
Galima gauti naujų lietuvišku plokštelių!

Vadovauja «TĖVYNĖS GARSAI» Kolektyvas.
Adresas: Ca:xa Postai 403, S. Paulo, BRAZIL.
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ESC RITO RIO CONTÁBIL «V. ZELINA- Į
IRMÃOS BAUŽYS į

RegUtrado no C: R| Cl cob o n.o 55’ §

Ręa. S. José Campos, 8 S/ 2 - V. Zelina - S. Paulo f
Telefone 63-6OO5 è

Aberturas de firmas 
Encerram e n los d e firmas 
Transferencias de firmas 
Contraí na Junta Comercial 
Diskai na Junta Comercial 
Escritas Fiscais 
Escritas Comerciais

HORÁRIO das

Contratos de loençao 
Cartas de Fiar.ca 
Requerimentos 
Balanços
Alvarás diversos 
Seguros de Frigo e 
Seguros de acidentes 

ás 19 horas.
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Irmãos Nascimento
REG. C R C. SP. Nro 1.484

Atlieka firmų atiaaiymus, perleidimus, komercines b 
ir industrialines apyskaitas, sutvarko dokumen

tus, sudaro sutartis surašo prašymus ir ki
li tos rūšies darbus atlieka. Į
Į Jbnu'ai.- Departamentas — Nejudomo turto pardavimas i
| /pūna. 831 — Vila Zelina — Tel. 63-7140 - 8. Paulo i

Skaitykite «Músu Lietuva»

PRANAS & CIA. LTDA
Madeiras em gerai

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

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

Nanque - Estado de Minas Gerais

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

Visi siuntiniai apdrausti. Mui 
tai apmokėti.

Kreiptis:
Magdalena
Rua Barão
Vila Zelina

POVILAS AMBROZEVIÕ1US 
Rua Inhagapi, 9 - V. Zelina 
(prasideda iš Av. Zelina, 595)

VIENTNTT”JAI ATSTOVAI GARSIOJO VANDENS lindo y a

IJMWf CAKK1ECI
Lindoya vanduo yr? ^euai žinomas gėrimas, 

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

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

Caixa Poetai 3967

•a® .as aasiHs ai a a sauso

FOHTE OOS j£SUITÃS

SÃO PA U.L O

5® DIB

j PREKYBOS NAMAI SPRINDIS & ČIA. I| 
į Pęa. S. José Sos Camnos. 1 ■ V. Zelina ■ Telefonas 63-5815I *«
f Qelezieâ išdirbiniai ir dažai viskam elektrom y
| trenkimui namu reifentenš ir zaišlai, y
0 luaiiiaušioš douanoš vzšom-š prog,omša y
BB «■

CB ■ ■
■ 1 
BE »8
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Statybos medžiagos sandėlis ir įvairių geležinių daiktų, indų bei darbo įrankių ?
Irrantiwé tilrtai na.s
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— Lietuviška programa per 
Radijo 9 de Julho neužilgo 
pradės būt transliuojama. Sto 
tis jau beveik baigta refior- 
muoti. Bus girdima ir Lietu
voje.

— Gegužės mėn. 26 d. anks 
tybą rytą, kilo gaisras Vila 
Zelinoje seselių gimnazijos 
salės scenoje. Gaisras sunai
kino visą scena ir dalinai pa 
čią salę palietė. Nuostoliai di 
deli Sudegė dekoracijos ir ki 
ti daiktai buvusieji scenoje. 

\ Remontas mažiausiai atsieis 
apie milijoną kruzeirų. Gais
ro priežastis nežinoma. Eks
pertų nuomonė, elektros lai
dai, (curto circuito) nebuvo 
gaisro priežastimi. Šioje salė 
je taipgi buvo ruošiami lietu 
viški vakarai, įvairūs tauti
niai minėjimai. Visuomenės 
talka sudegusios dalies salės 
atstatymui yra labai laukia
ma.

— Praėjusį šeštadienį Vila 
Zelinoje sumainė žiedus J. 
Kupstas su V. Kazlauskaite.

— Gegužės m. 24 d Vila 
Zelinoje mirė Zigmantas Pše 
vudsk<s,49 m. amžiaus. Nuliu 
dime paliko žmoną, motiną 
ir daugiau giminių. Septintos 
dienos mišios bus pirmadie
nį, 30 d. gegužės, 8,20 vai., Vi 
la Zelinoje.

— Gegužės m. 31 d., bai
giant gegužines pamaldas va 
kare, bus atlaikytos šv. mi
šios Šv. mišias užprašė p Čiu 
vinskų šeima iš V. Pruden- 
tės padėkoti Dievui už gau
tas malones.

i
— Laiškai: Pr. Kamantaus

kui, Ant. Žukui, J. Seliokui, 
J. Antanaičiui, A. Lazdaus 
kui, R. Dovydaičiui, Alf Gui 
gai, A. Tatarūniėnei, J Bliu- 
jui, A Kairiui, P. Zagorskie- 
nei, El. Vinakurovas Korsa

Lietuviškas Grožio Salonas

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

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

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

SKAUDA DANTĮ?
Nieko nelaukdamas kreiptis į chirurgą dantistą 

.Malio cie frança Carnal go, 

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

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

ANTAMO PÃVILCNIÓ'

Manufatura de «Botões Estrela»
Rua Prof. Gustavo P. de Andrade, 116, caixa pos

tal 4118 - Vila Zelina, Tel. (recados): 63-1987, São Paulo.
Čia yra didžiausias pasirinkimas, dideliais ir ma

žesniais kiekiais, įvairiausių rūšių ir spalvų guzikų ir 
lietsargiams dalių.

KIRPIMO IR SIUVIMO MOKYKLA

“Jorija”
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 - 
-r—- Rua da Graça, 381 — casa 6 — Bom Retiro ------

kov. V. Baniui, VI. Butrima- 
vičiui, U. Kuliešiūtei, V. 
Krumzlienei.

VAKARAS VILA ANASTA
ZIJOJE.

Birželio 4 dieną, šeštadienį 
Vila Anastazijoje. Dr J. Ba 
sanavičiaus vardo lietuvių 
mokykloje rengiamas Vakaras 
— Koncertas, kurio pelnas 
skyriamas naujo lietuviško 
kultūrinio žurnalo «Lietuvių 
Vaizdas» ir radio «Tėvynės 
Garsai» paramai.

Laukiama daug lietuviško 
jaunimo iš visų São Paulo 
miesto rajonų.

BRAZILIJOS LIETUVIŲ 
BENDRUOMENĖS TARYBOS

NARIŲ SĄRAŠAS

1. Kun Šeškevičius Juozas,
2. Kun. Rag&žinskas Pijus, 3. 
Baužys Juozas, 4. Žibąs Al
fonsas. 5 Remenčienė Marija,
6. Matelionis Juozas, 7. Dr. 
Draugelis Eliziejus, 8 Remen 
čius Stasys. 9. Mošinskienė 
Halina. 10. Jodelis Jonas. 11. 
Vinkšnaitienė Magdalena, 12. 
Jurevičius Stasys, 13. Vance
vičius Stasys, 14. Navickas 
Vygandas. 15 Valavičius Jo
nas, 16. Bačelis Zenonas, 17: 
Bratkauskas Jonas, 18. Va'a- 
vičius Henrikas, 19 Karpavi 
čius Juozas, 20. Tūbelis Ba
lys, 21. Mitrr.lis Leonarcas.

PRANEŠIMAS.

Brazilijos Lietuvių Bendruo 
menės Tarybos Prezidiumas 
šaukia Tarybos narių posėdį 
š. m. birželio m. 1 d (trečia 
dienp, 20 vai. V. Zelinos kle
bonijos patalpose. Bus svars
tomi svarbūs klausiu ai. todėl 
prašome visus Tarybos ‘ na
rius dalyvauti.

GERAI ĮSIDĖMĖKITE IR NEUŽMIRŠKITE, |

Birželio (Junho) 4 dieną, šeštadienį, rengiamas labai 
puikus J

' VAIÍ\A CAÍ - Í3 A ÍIU J
Dr. J. Basanavičiaus vardo lietuvių mokyklos salėje

RUA CAMÀCAN Nr. 625 — VILA ANASTAZIJOJE
Bus labai įdomi programa. Pradžia 8 vai. vakaro, 

pabaiga 4 vai. ryto. Bus puikus lietuviukas bufetas.
RENGĖJAI,

NAUJAS ŽURNALAS

Žurnalui «Gintarui» sus‘o- 
jus buvęs jo redaktorius St. 
Vancevičius ruošia spaudai 
naują lietuvišką populiarų kul 
tūros žurnalą «Lietuvių Vaiz
dą», kurio pirmas numeris 
išeis birželio mėnesį Naujas 
žurnalas bus didelio formato, 
gausiai iliustruotas ir turės 
36 puslapius teksto, iš kurių 
6 puslapiai bus skiriami por

tugalų ir ispanų kalba jauni
mui. Naujas žurnalas numato 
ma leisti normaliai k ekvie 
ną mėnesį. «Liet. Vaizdo» 
spalvuotą viršelį piešia daili 
ninkas Antanas Navickas.

«MŪSŲ LIETUVOS» PRENU
MERATORIAI IR RĖMĖJAI

Garbės pranumeratą 1000 cr 
JONAS KLIMAITIS.

Rėmėjo prenum. 500 cr. Kos 
tas Merkys.

400 cr. Jonas Rimkevičius.

— Angelina Dirsytė vyks į 
Tarptautinį Eucharistinį kon
gresą kuris bus Vokietijoje 
Muencbeno miestę.-pabaigoje 
liepos mėn. Ta proga aplao- 
kvs Romą ir kitas garsesnes 
Europos vietoves.

Tai bus vienintelė Brazili
jos lietuvių atstovė Kongrese.

— Brazilijos Liet Bendruo 
menės Tarybos posėdis šau
kiamas birželio m. m. 1 j. 
20 vai Vila Zelinoje. Visiems 
Tarybos nariams daly va vimas 
yra privalomas

— Vilazeliniečiai nuvykę į 
Chicago: N. Vinkšnaitytė, R. 
Lunskis. J. Vaikšnoras. visi 
dirba, kala dolerius, vieni 
kad galėtų studijuoti, kiti ki
tiems reikalams Amerikoje 
šiuo metu darbo netrūksta. 
Chicagoje šiuo metu virš tu
zino paulistų.

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

Birželio m. 11 d. Vila Zekinoje, gimnazijos salėje.
Gros puikus orkestras, veiks skanus bufetas. įdomi 
programa scenoje. Vakaras įvyks beveik šv. Antano 
išvakarėse. Tai bus kartu ir namoradų vakaras.

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

TĖVŲ DĖMESIUI

Jau kuris la!kas yra atgai
vintas jaunučių choras, karia 
me gali dalyvauti pradžios 
mokyklos ir pirmųjų gimnazi 
jos klasių mokiniai.

Chorą moko muzikos moky 
toja p. Ir. Adomavičiūtė. Pa 
mokos būna antradieniais ir 
ketvirtadieniais pusiau šeštos 
valandos. Vila Zelinoje, mo
kykloje prie bažnyčios Tėvą* 
prašomi savo vaikučius siųs
ti į šį jaunučių chorą Per 
daina ir giesmę geriau pra
moks ir lietuviškai.

PAJIEŠKCMI:

1. Stukas Annna, savo laiku 
gyvenusi Jungt. Amer. Valst,

2 Serepinaitė Danutė, gim.
1935 m. Klaipėdoje,

3. Svenkauskas ar Svekaus 
kas lonas, gimęs 1882 m. Tau 
ragėje,

4. Sakalauskas Antanas, g- 
luti m. Lietuvoje

5. Sinkevičius ar Sinkewitz 
Joseph, gim 1-96 m .

6 Sinkevičius ar Sinkewitz 
Artur, gim. 1928 m ;

7, Seilius Antanas, gimęs 
1908 m.,

8 Seilutė Genovaitė, gim. 
1954 m.,

9. Seilius Vincas, gimęs 
1938 m.,

10. Seilius Juozas, gimęs 
1940 m,

11 Sollowsky Erika, gimus 
1913 m..

12 Timpa Artur, gim. 1906 m.,
13 Timpa Marta, gm. 1904 m.,
14. Tekoris Vincas, gimęs 

1889 m.,
15. Škackauskas Vincas, gim

1865 m. Šiauliuose,
16. Tekorius Algimantas, gim.

1928 m. Kalvarijoje,
17. Vegneris ai Vagneris Al 

fonsąs, gim. 1927 Ukmergėje,.

Zirzaiti 
n. Nau

1 IETUVOS NACIONALINE 
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTE

. 1.90./

18.
1920

19.
aus

20. Wenskus Emiliė, gimus 
1916 m. Lietuvoje,

21. Wiedemann Elisabeth, gi 
mus 1890 m.,

22. Pesliak Leonardas, gyve 
nąs São Paulyje,

23. Milčius Juozas,
24. Žukauskas Jonas, sūnus 

Motiejaus, apie 76 m. amžiaus
25 Šimkienė Ona ir jos vy« 

ras Antanas ir
26. Dudianietz Ambrozy ar 

Ambroziejus, sūnus Liudviko, 
savo laiku gyvenęs Buenos 
Aires. Argentinoje.

Ieškomieji arba apie juos 
žinantieji, prašomi atsiliepti: 
CONSULADO DA LITUANlA, 
Rua Dom Jose de Barros, 168 
Caixa Postal 7249, São Paulo 

— Brasil —

Kas vyksta Palangos kurorte

Daukanto ir Miško gatvės 
Palangoje bus baigtos asfal
tuoti Gėlininkas Martynaitis 
užsodinsiąs kurorto gatvių ir 
aikščių pakraščiuose kelis mi 
lijonus gėlių. Būsią įrengti 
gėlynai ir viduryje tų gatvių 
kuriomis važiuoti draudžiama. 
Ronžės upė baigiama tvarky 
ti. Atidarytas naujas kinas 
«Naglis» Baigiantis Basanavi 
čiaus gatvei, per dviejus me 
tus pakeisiąs savo veidą ir 
nykus smėlis. Palangoje suras 
ti nauji gydomieji minerali
niai baltiniai. Prie gręžinio 
būsianti pastatyta speciali li
goninė. «Bangos» sanatorijo
je jau šiemet bus teikiamos 
naujoj© šaltinio mineralinės 
vonios. Baseine ties Basana
vičiaus gatve ant savotiško 
pjedestalo būsianti pastatyta 
dailininkės Gaigalaitės skulp 
t)ūra «Jūratė fr Kąstyth» kurią 
lieja Leningrade. Parke bus 
pastatyta «Eglės — Žalčių ka 
ralienės» skulptūra Šitą idi
lišką vaizdą be abejo suga
dins planuojama pastatyti Le 
ni-no stovykla. Statoma nauja 
250 vietų kooperatininkų sa
natorija Dar šiemet bus už
baigtas šimtavietis viešbutis. 
Dar statoma 600 vietų valgy 
kla, dviaukštės universalinės 
ir maisto produktų krautuvės. 
Plečiamas «Jūros» restoranas 
kavinė, pieno baras.

— VILA ZELINOS LIETU
VIŲ KUNIGŲ telefonas 63-5975.
j» ♦$» «JhJ» *J**5*~ò

«MUSŲ LIETUVĄ» GALIMA 
UŽSISAKYTI

Ir prenumeratą apsimokėti 
pas šiuos asmenis:

Kun. J. Šeškevičius V. Želi 
uos klebonijoje,

B. Šukevičius (spaustuvėje) 
Av. Zelina, 515

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

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

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

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

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

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

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

Vi. Pupienį, Rua Oratorio 
1257, Mooca,

\B. Tubelį ir Kučinską, Moj 
nho Velho.

St. Jurevičių ir Stočkų Par 
que das Nações.
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