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PAKVIESTI ŽYMŪS KALBĖTOJAI, MENINEJE PROGRAMOJ DALYVAUS SOLISTAI, LIET. KAT. ■

BENDRUOMENES CHORAS ĖJIMAS LAISVAS PAMALDOS UŽ LIETUVA 11 VAL. VILA ZELINOJE.

Birželio m. Lietuvos is tori 
joje yra liūdnų įvykių mene 
sis 1940 m birželio Kremliaus 
įsakymu Lietuva jėga buvo 
okupuota 1941 m birželio 
mėn. buvo įvykdysi pirmieji, 
masiniai Lietuvos gyventojų 
trėmimai Sibiran.

Jau dvidešimts metų praėjo 
nuo Lietuvos okupacijos Nev 
ienas klausia, kada atsidarys 
keliai Tėvynėn ir iš viso ar 
yra kokios nors vilties Lietu 
vai laisvę atgauti.

Kad Lietuva ir kitos paverg 
tos tautos bus laisvos nėra 
jokios abejonės. Nė viena ver 
gija nebuvo amžina. Nebus 
amžina nė Kremliaus šimtai 
milijonų Europoje primesta 
raudonoji vergija; Jos griuvi 
mo ženklus jau šiandien ryš
kiai matome Ankščiau ar vė 
liaii laisvės smūgiai sutriuš 
kins geležinę uždangą ir arsi 
darys laisvi Tėvynėn keliai, į 
kurią nuvykę eisime kur no 
rėsime ir kalbėsime su kuo 
susitiksime kelyje, laisvi be 
enkavedistų persekiojimo Va 
žiuoti galėsime į miestus ir 
kaimus ir niekas mūsų ne
klaus. kur važiuoji, su kuo ir 
ką kalbėjai. Fo viso šiandien 
nėr Lietuv. Jei kam ir pavyks 
ta prasiskverbti pro geležinę 
už angą ir nuvykti Lie uvos 
sostinėn (vienas kitas užsie
nio korespondentas, vienas ki 
tas Amerikos lietuvis), tai iš 
Vilniaus nė žingsnio toliau 
žengti neleidžia Kiekvieną 
momentą lydi politinis palydo 
vas, kuris turi suregistruoti 
kur buvo eita ir kas ir su kuo 
kalbėta.

Nesenai buvo skelbta, kad 
Lietuvon šiais metais ruošia 
mos ekskursijos. kuriose gali 
dalyvauti užsienyje gyveną 
ir vietos krašto pilietybes turį 
lietuviai Tačiau paskutiniu 
metu iš Maskvos ekskursijų

CHRUŠČEVAS BUVO UŽKLAUSTAS -

Ar Apleisit Lietuva? '
«Draugo» korespoudentasra 

šo, kad Chruščevo spaudos 
konferencijoje Paryžiuje skam 
bėjo ir Lietuvos ardas. Anot 
jo, susigaudžius klausimų sta
tymo ir perdavimo techniko 
je, Chrušcevui buvo įteiktas 
ir toks klausimas: «Kada jūs 
apleisite Pabaltijo kraštus: Rs 
tiją. Latviją ir Lietuvą? Kada 
jūs pagaliau išleisite iš kon
centracijos stovyklų tuos tūks 
taučius estų, latvių u- l ėtu- 
vių ir leisite jiems grįžti į tė 
vynę?» Šį klausimą p rirašė 
mūsų dienraščio koresponden 
tas, «Pabaltietis».

Šis paklausim;^ buvę- įteik 
tas sekretorijatu , kuris per

rengėjams buvo pranešta, kad 
tokių ekskursijų organizavi
mas yra atšaukiamas.

Kodėl . tšaukė? Nors ir eks 
kursantams buvo žadėta, kad 
Vilniun galės atvykti jų gimt 
nės ir su j is pasimatyti. Pro 
vincijon ekskursantam. į savo 
gimtuosius sodžius uždrausta 
lankytis Beabejo, besikalbant 
Tėvynėje esantieji sužinos tei 
sybę kas darosi užsienyje O 
šito okupantas nenori, kad 
Lietuviai gyvenantieji žinotų, 
kad yra kraštų, kur žmonės 
naudojasi visomis teisėmis ir 
laisvėmis. Yra kraštų kur žmo 
gus turi teisės pasirinkti sau 
darbą, keliauti kada ir kur no 
ri, organizuoti ką nori, leisti 
laikraštį kokį nori. Šitokios 
kalbos okupantų manymu yra 
pavojingos

Bet laisvės idėjos kaip sau 
lės spinduliai, jie per kiekyje 
jią plyšį veržiasi vidun. Ir yra 
tikra, kad vieną dieną laisvė, 
kokia šiandien daugelis Airi 
kos tautų na dojasi ir Lietu
vai nušvis. Jei Afrikoj tautos 
keliasi laisvam gyvenimui ko 
del gi prie Baltijos jūrų tau
tos negalėtų laisvos būti? Bū 
ti laisvam yra šventa teisė, 
kuri daug kartų reikia bran
gia kaina apginti

Mes liet viai laisvame pa
saulyje gyvenantieji nuolati
niu beldimu į lais
vo pasaulio sąžinę ir skelbda 
mi Lietuvai padarytą kruviną 
skriaudą pagreitinsim Lietu 
vos iš aisvinimą. 'i odei birže 
lio 19 d. 3 vai. popiet gausiai 
susirinkime į São Bento salę 
visiems kartu pasiryžti stiprės 
niu žingsniu, vieningai žengti 
į Lietuvos laisvinimo frontą 
Kiekvieno lietuvio pareiga yra 
įnešti savo dalį į Lietuvos 
laisvinimo frontą. Tėvynė iš 
mūsų laukia reikšmingų dar
bų Neapvilkime jos 1 

teikęs vertėjams ant tribūnos 
stalo Gromyko perskaitęs raš 
telį ir jį įteikęs Chrušcevui, 
kuris jį perskaitęs tik šypte
lėjęs Aišku, kaip rašo korės 
pondentas. klausimą statant 
nebuvo tikėtasi gauti bet. ko
kį viešą Chruščevo atsaky 
mą Buvo svarbu, kad pats 
klausimos būtų perskaitytas 
paties Chruščevo.

Paskelbus kad konferenci 
ja baigiama iš salės vidurio 
pasigirdo skardus balsas: «Žu 
dike tu užmiršai Budapeštą» 
— šaukė vengras žurnalistas. 
Pamatęs netoli esant lietuvį 
žurnalistą, jis dar garsiau 
šuktelėjęs: «Kiek tūkstančių

Dar Ke lios Bylos Vokietijoje Prieš Masiniu 
Žudymu Lietuvoje kaltiniaius

Vėl figūruoja Tilžės egzekucijos komandos pareigūnai. — ir 
stambioje kacetų byloje liečiami Lietuvos piliečiai

(E) Be bylų. apie kurias bu 
vo pranešta jau anksčiau ir 
kurios juosiamos vairiuose 
Vak. Vokietijos teismuose 
prieš buvusius nacius, masi
nių žudymų Rytuose daly
vius. kelios naujos bylos ruo 
šiamos ir Frankfurto prokura 
tūros. kurių viena tiesioginiai 
liečia Lietuvą.

Vieno.jg iš: Frankfurto pro 
kūratūroš ruošiamoje byloje 
kaltinami kelį buv egzekuci 
jos komandos (Einsatzkom 
m mdo.,:^l7iįžėje dalyviai ku 
rie vol;,Tėčių .saugumo šefo 
Lietuvoje J įsakymu dalyvavo 
Lietuvos piliečių masiniuose 
žudymuose 194 i 44 metais.

ADEÍÍÀuWo SŪNUS 
KUNIGAS

Vokietijos kanclerio Ade 
nauerio sūnus kan Povl as, ku 
ris darbuojasi vienoj t okieti 
jos parapijoj, buvo nuvykęs 
į Belgijos Marijos šventovę 
Banneux vietoje pašventinti 
prancūzų - vokiečių koplyčios 
kertinį akmeni.

Kito žymaus, valstybininke, 
buv JAV sekt. Dulles sūnus 
taip pat kunigas. Abiejų vais 
tybininkų sūnūs turėjo daug 
galimu ų tapti turtingais ir 
įžymiais vyrais, tačiau jie pa 
sirinko kuklius, tačiau reikš 
mingus dvasios vadų kelius.

KOLCHOZININKŲ frontas 
PRIEŠ KUKURŪZUS

(E) Ne visos L’etuvos že
mės tinka kukurūzų kultūrai 
Tačiau sovietiniai vadovai, 
Chruščiovo iš Maskvos siun
domi, kolchozininkus per prie 

tasai bud eMs išžudė Pabalti
jo kraštuose. Lietuvoje pana 
šiai kaip ir pas mus Budapeš 
te». Tuo pat metu buvo ispla 
tinta Europos Pavergtųjų Tau 
tų asamblėjos vardu komuni
katas kuriame aiškinama, ko 
dėl Chruščevas neatsakęs į 
jam pastatytų klausimų dau
gumą pabrėžiant, kad Sovie
tai sulaužė visas pasirašytas 
sutartis su Lietuva Latvija ir 
Estija, kad jie smurtu okupa
vo tuos kraštus, kad Sovie
tai meluoja kalbėdami apie 
savo taikingus norus’ ir lais
vių gynimą» .

Taigi gera kad bent tiek 
buvo galimybių iškelti Pabal 
tijo tautų klausimą.

Toje byloje yra jau suimta 
eilė buvusių gestapininkų ir 
saugumo tarnybos pareigūnų.

Ta pati F-’rankfurto prokura 
tūra ruošia taip pat rekordi
niai stambią bylą prieš 95o 
buv. vokiečių kacetų pareigu 
nų (ypač Aušvico kaceto), ku 
rie kaltinami vienokiu ar ki
tokiu būdu dalyvavę net mili 
jonų žmonių nužudyme Prieš 
atskirus kacetų pareigūnus 
bylų yra buvę jau ir anks
čiau Bet šioji yra stambiau
sia ir savo kaltinamųjų skai 
čiumi ir nužudytųjų skaičiumi.

(r .šitoje .stambioje byloje 
dalinai figūruoja ir Lietuvos 
piliečiai - kaip aukos, gal būt 
ir kaip liudininkai.

vartą verčia auginti kukurū
zus. mirs dažnai iš to gauna
mi nuostoliai dėl labai men
kų derlių Vilniaus «Tiesoje> 
net skundži masi kadkaiku 
rie Šeduvos kolchozai kuku 
lūžus auginą «tik ant popie- 
rio. Panašūs reiškiniai pra
nešami ir iš kitų rajonų.

ATPIGINTA'SILKĖ VIS DAR 
BRANGI

(E) Lietuvos Liaudies ūkio 
Didmeninio maisto prekių rea 
lizavimo valdyba neseniai pa 
skelbė, kad balandžio, gegu 
žės, birželio ir liepos mėne
siais pirmos rūšies Atlanto 
silkių kdina atpiginta iki 7 ru 
bliu kilogramui, o antros rū 
šies iki 6 rublių. —- Nors tai 
atpigintos kainos, bet vis dar 
palyginamai aukštos, ypač tu 
rint galvoje, kad silkes Atlan 
te gaudo Lietuvos žvejai. E et 
Maskvos planuotojai «patvar 
ko» taip, kad Lietuves gyven 
tojai mokėtų už silkę kaip už 
iš kažin kur importuotą pre
kę Juk mokėti 6 ar 7 rublius 
už kilogramą silkių dažnam 
kolchozininkui reiškia atiduo 
ti savo visos dienos ar net 
kelių dienų uždarbį.

— VLIKo Vykdomoje Tary
boje š.m. birželio 2 d lankė
si Lietuvos Laisvės Komiteto 
ir Baltijos Valstybių Laisvės 
Tarybos pirmininkas V. Sldzi 
kauskas.

Su Vykdomosios Tarybos 
nariais buvo apsvarstyti ak
tualūs einamieji reikalai, o 
taipogi su Baltų Tarybos na
riais ir pabaltiečių bendruo
menių atstovais aptarti reika 
lai. sąryšyje su minėjimų or
ganizavimu.

— Žydai iš Argentinos išvo 
gė hitlerininką Adolf Ei
chmann. kurį kaltina žydų 
žudymu Pagrobimą atliko žy 
dai kurie jį nuvežė į ziaelį 
ir dabar ruošiasi teisti. Argen 
tiuos vyriausybė Izraeliui pa 
reiškė protestą ir reikalauja, 
had pagrobtas Eichman dar 
šią savaitę būt gražintas.

Brazilijoje gyvenantieji žy 
dai kabinėjasi prie buvusio 
garsaus latvių lakūno Cukurs, 
gyvenančio São Paulyje. Jį 
nori apkaltinti žydų žudymu.

— Tarptautinėje politikoje 
nieko naujo šiomis dienomis. 
Ženevoje vėl susirinko dešim 
ties valstybių atstovai svarsty 
ti nusiginklavimo reikalų Bet 
prie dabartinės tarptautinės 
padėties nieko gero nelau 
kiama.

— Kubos diktatorius Fidel 
Castro kvietė Kruščiovą su 
vizitu. Yra baimės, kad Kuba 
gali tapti rusų karine baze.

DANCIGIEČLAI NORI ATGAU
TI LAISVOJO MIESTO 

TEISES

Ypatingą poziciją vokiečių 
tremtinių masėje užima buv. 
Dancigo laisvojo miesto gy
ventojai. Jie savo sąskryžiuo 
se ir rozoliucijose pareiškia, 
kad jie Hitlerio įvykdyto 
«anšluso» prie Vokietijos ne
pripažįsta, nes tai buvo smur 
to aktas (kaip pvz . ir Hitle 
rio smurtas vykdant Klaipė
dos krašto «anšlušą». E.). Dan 
cigšeč ų įsitikinimu Dancigo 
LaisvojoMiestotarptautinis sta 
tusas nebegalioja, tad reiktų 
ateityje vėl atkurti jo buvu
sią padėtį Kai dėl Lenkijos, 
tai Dancigas ir Laisvojo Mies 
to padėtyje galėtų turėti su' 
Lenkija ankštus santykius ir 
lenkams būti naudingas kaip 
tarptautinis tarpininkas Esą 
momis sąlygomis Lenkija, ži 
noma, taip lengvai nesutiks 
Dancigą išjungti iš savos vals 
tybės sąstato. Dancigiečiai 
skelbia savo pretenzijas gal 
būt atsižvelgdami į tolimesnę 
ateitį, kai prieis laikas visuo 
tiniam sienų sutvarkymui Vi 
dūrio ir Rytų Europoje.

— Š m birželio 2 d įvyko 
VLIKo Vykdomosios Tarybos 
posėdis, kuriame aptarta šių 
metų 2-jo pusmečio sąmata ir 
svarstyti kiti aktualūs klau
simai.

KREMLIUS SMENGA ŽEMĖN

Šm gegužės 21 d 13valan 
dą 22 minutės 06 sekundės ir 
gegužės 22 d. 13 valandą 49 
minutės ir 46 sekundės Mask

(pabaiga 6 pusi.)
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7. RUSI.

— V. Sidzikauskas atvyko 
į Europą. Lietuvos l aisvės 
Komiteto ir Pabaltijo Valsty
bių Laisvės Komiteto pirmi
ninkas, PET vicepirmininkas 
V. Sidzikauskas,kartu su PET 
pirmininku Ženki (Čekoslova 
kija) gegužės 24 d iš New 
Yorko išskrido į Europą. Pir
moji sustojimo vieta yra Lon
donas. Čia V. Sidzikauskas da 
lyvaus Free Europe West Eu 
ropeen Advisory Committee 
posėdžiuose, turės pasitarimų 
su Pabaltijo valstybių diplo
matais Londone, dalyvaus 
PET Londono delegacijos po
sėdžiuose ir taip pat turės su 
sitikimų su lietuviškų organi 
zacijų žmonėmis. — Iš Londo 
no V. Sidzikauskas vyks Pa 
ryžių, o iš čia į Vokietiją, 
kur turės pasitarimų su VLI- 
Ko Vykdomosios Tarybos, EL 
TOS vadovybės ir kitų lietu
viškų institucijų nariais.

— Hooveris Baltijos valsty 
bių laisvės globėjas. Buvęs 
Jungtinių Valstybių ^preziden- 
tas Herbert Hoover sutiko pir 
mininhauti Garbės Komitetui, 
kurį sudaro įžymūs amerikie 
čia! ir kuris globoja Baltijos 
Valstybių Laisvės Tarybos or 
ganizuojamas manifes 
bei žygius ryšium su sovieti
nės Agresijos prieš Baltijos 
valstybes dvidešimtmečiu, ku 
rį Maskvos propaganda siekia 
panaudoti savo neteisėtai ir 
netikrai padėčiai užgrobtuose 
kraštuose sustiprinti.

— Karas radijo bangomis 
tarp Ryti; ir Vakarų pastaruo 
ju metu žymiai paaštrėjo. So 
vietai prieš kurį laiką <Ame 
riKos Balso» ir anglų «BBC» 
transliacijų trukdymą buvo 
pristabdę. Bet pastaruoju me 
tu tos transliacijos yra vėl 
trukdomos Amerikiečių ir an 
glų iliuzija, būk su Maskva 
koegzistencijayra galima nors 
radijo bangomis, sudužo. — 
Sovietai ir Vokietijos soviet) 
nės zonos pareigūnai smar
kiai puola ir «RIAá» radiją, 
veikiantį Vakarų Berlyne, rei 
kalaudami jo uždarymo Ir jo 
transliacijos yra smarkiai 
trukdomos, tačiau veikdamas 
iš paties Berlyno stipriupajė 
gurnu, prasiskverbia pro vi
sus trukdymus ir sovietinėje 
zonoje yra gausiai klausomas.

— Šiais metais atbėgo iš 
Rytų zonos jau 50.000 asme
nų. Iš Vokietijos sovietinės 
zonos ir Berlyno sovietinio 
sektoriaus Į Vakarų Berlyną 
ir Vakarų Vokietiją šiais me 
tais atbėgo jau daugiau kaip 
50.000 asmenų. Pereitais me
tais toks skaičius buvo pasiek 
tas tik liepos .24 d.

— 15 metų po karo pabai
gos dar bulvių kortelės! Sun
kiai įtikėtina, bet faktas, kad 
Vokietijos sovietinėje zonoje 
ir Berlyno sovietiniame sek
toriuje dar ir dabar kai ku
rie produktai pardavinėjami 
tik pagal paskirstymo korte
les. Taip pastarosiomis dieno 
mis buvo paskelbta, kad už 
tam tikrą pagrindinės korte
lės kuponą bus paskirstyta po 
3 svarus jaunų ar 5 svarus se 
nąį bulvių. Vakartį Berlyne ir

Vak. Vokietijoje maisto 
kortelės panaikintos jau 1948 
metais, taigi prieš 12 metų

— Įstatymas prieš tautos 
dalių ktršinimą Fed Vokieti
jos parlamente šiuo metu sva 
rstomas įstatymas prieš tau
tos dalių kiršinimą. Įstatymu 
numatyta bausti įvairiomis 
bausmėmis tuos, kurie vieną 
gyventojų dalį prieš kitą kir
šina tautiniais, rasiniais, tiky
biniais ar kitokiais motyvais. 
Įstatymo priešininkai teigia, 
kad tokio specialaus įstatymo 
nė nereikia, nes pagrindinis 
įstatymas baudžiamasis statu
tas ir kiti įstatymai duodą pa 
kankamai priemonių žygiams 
prieš tokius kiršinimus.

— Latvių kultūros savaitė. 
Latv.ų kultūros savaitė prasi 
dėjo š m. gegužės 14 d. Mon- 
chen Gladbach Ji buvo pra
dėta dailininko Juris Soikans 
parodos miesto muziejuje ati
darymu. Dalyvavo eilė vokie 
čių svečių.

— Gamtos apsaugos inspek 
torius Zeniauskas nusiskun
džia. kad Anykščių miškuose 
vis daugėja žiaurių ir plėšrių 
lūšių. Šios didžiulės katės pas 
taruoju metu plėšikauja ne 
tik dideliose Šimonių ir Ro- 
maldavos giriose, bet ir nedi
deliuose miškeliuose Ūkinin
kai yra matę lūšį besinešantį 
papjautą kiškį. Medžioklės 
metu rasta lūšio sudraskyta 
stirna. Atrodo, kad ūšiai me 
džioja kas antrą, trečią die
ną, ir. todėl medžioklės ūkiuj 
jie padaro daugiau žalos, nei 
vilkai.

— Neseniai Lietuvoj iš spau 
dos išėjo muzikologo Stasio 
Ylos knyga apie lietuviškąją 
operą Joje skaitytojas trum
pai supažindinamas su mūsų 
operos pirmaisiais žingsniais 
bei jos visu iki šių dienų nu-" 
eitu keliu. Yra Kipro Petraus 
ko straipsnis. Ilgiau stabtelta 
ties pirmosios het. operos Mi 
ko Petrausko «Birutės» pasta 
tymu, Vilniuje, 1S06 m lapkri 
čio 6 d , dabartinėj Valstybi
nės filharmonijos salėje. To
liau rašoma apie Miko Pe
trausko antrąją tautinę operą 
«Eglę žalčių karalienę», ir bai 
giamapaskutiniosiomis šių die 
nų operomis

•— Lietuves mokslo akade. 
mijos zoologijos ir parazitolo 
gijos instituto komplektinė 
mokslinė ekspedicija tiria Kau 
no jūros fauną bei jos tolimes 
nio vystymosi perspektyvas 
Ekspedicija nustatė vandens 
masių judėjimą, vandens tem 
peratūrą įvairiame gilyje, iš
tyrė susidarančio dumblo sa
vybes ir mineralizaciją, kuri 
sudaro dugno žuvų pašarinę 
bazę. Ekspedicijai rekomen
duojant, Kauno žuvininkystės 
ūkis į naująją jūrą įleido ke- 
lioliką tūkstančių karpių ir 
kitų žuvų.

— Rokiškio kultūros namuo 
se š m. gegužės 20 d, atidary 
ta Pandėlio, Zarasų ir Rokiš
kio rajonų liaudies meistrų 
darbų paroda, kurią suorga 
nizavo Rokiškio muziejus. Pa 
rodoje dalyvauja audėjai, me

MI'T-TJ LIETUVA

Gražioji Havajų salų gamta. Klimatas ištisu < metus šil 
tas ir malonus Palmės ir gėlės puošia salas. Havajai yra 
viena iš didžiausių turizmo centrų pasaulyje Ha a jų saly
nas buvo surastas 1. 78 m anglų kapitono James C >ok 1959 
m kovo m. Amerikos parlamentas Havajų sala* priėmė kai
po penkiasdešimtąją Amerikos suvienytąją valstiją

Bern Brazdžionis '

_______ b'rželio 11 d 

tuviai kunigai. Rūpinamės, 
kaip galime ir mokame mūsų 
tautiniais reikalais ir l ietu- 
vos vardo kėlimu Tačiau mū 
sų veikimas būtų visiškai ne 
pilnas, būtų jūsų švenčiausių 
reikalų išdavimas, jeigu nesi 
rūpintumėme užtikrinti jums 
amžinąją tėvynę, jeigu n< pra 
šytumėme, jeigu jūsų neragin 
kumėme, nuolat ir nuolat mū 
sų tarpe besilankančios mir 
ties akivaizdoje, savo sielai 
skirti bent dešimtą dal o rū 
pėsčio, kuri skiriate materia 
liniam gyvenimui.

Su giliausiu liūdesiu nuolat 
tenka konstatuoti, k>d daug 
mūsų tautiečių mėgsta lošti 
labai pavojingą gyvenimo žai 
dimą, visiškai nesirūpindami 
savo amžinu gyvenimu

Skaudžiai neapsigaukime! 
Visas žmogus nemiršta Juk 
turime nemirtingą sielą! Ji 
mirties momentu, nori ar ne 
nori, turės stoti Dievo ahi- 
vaizdon duoti apyskaitos.

jĮoziu, Parko Vidury
Dieve, kaip tas paukštis gieda, 
Rožių parko vidury. — 
Tik Tu vienas šito žiedo. 
'Jik Tu vienas tos giesmės 
Neišsekaučios versmės 
Šventą paslaptį turi!

Dieve, kaip tos palmės tyli 
Pilnos džiaugsmo paslapčių...
Į dangaus bedugnį gylį 
Jų viršūnėm, jų aukštom 
Žemės dulkių neliestom 
Savo maldą Tau siunčiu...

Kažkas paukštį tą pabaidė — 
Ir nuskęsta ir nuaidi 
Vakaro giesmė šviesi.
Į dangaus žvaigždėtą gelmę 
Kyla tylinčiomis palmem 
Žemės džiaugsmas, 
Žemės skausmas 
Amžinybės ilgesy...

džio drožėjai, keramikai ir 
gintaro apdirbėjai. Išskirtini 
yra Elenos ir Juozo Kikilų ki 
limai, lovatiesės. R. Vaišiuno 
medžio inkrustacijos ir P. 
Šimkūno medžio drožiniuose 
pavaizduotas liaudies praei
ties gyvenimas.

— Š.m. gegužės 14 d «Tie
soje» dec. J.Baršauskas rašo 
apie Raudondvario pilį, ku
rios išliko tiktai išorinės ir 
vidaus kapitalinės sienos, ke 
turi frontonai ir kiti fragmen 
tai bei detalės Pagal inžinie 
rėš architektės Čerškutės ir 
kitų mokslinės restauracinės 
dirbtuvės atliktus tyrimo dar 
bus, pilį galima visai restau
ruoti. Baigdamas jis rašo: «Jau 
surinkus ir paruošus gausią 
ir tinkamą medžiagą restaura 
vimui, labai svarbu šį būdin
gą, įėjusį į mūsų krašto isto 
riją, nepakartojamą architek 
tūros ansamblį išsaugoti, ne
leisti toliau griūti.

Tenka pastebėti, kad iki 
bolševikų okupacijos ši pilis 
buvo apgyvendinta.

ŠIŲ METŲ GEGUŽES MENE 
ŠIO 25 DIENĄ PER VERA 
KRUZ RADIO BUVO PASAKY 
TAS SEKANTIS ŽODIS RIO 
DE JANEIRO LETUVIaMS 
(Jis tinka ir kitur gyvenan
tiems mūsų tautiečiams.)

Broliai ir sesės,
Vakar kapuose jau tariau 

savo užuojautos žodžius. Šian 
dien dar kartą nuoširdžiai so 
lidarizuojuos su kun Kanam 
niako kalba. Tačiau nepriklau 
somai nuo a a. Stasio Sauno 
rio mirties, noriu tarti žodį į 
Jus, kaip Jūsų kapelionas ir 
sielų ganytojas.

Rio de Janeire esame du lie

Daugumas esate pasiekę 
amžių, kada visko galima ti
kėtis. Kodėl kišti galvą į smė 
lį, kaip strausas, ir laukti: te 
įvyksta tas, kas vyksta. Arba 
kaip brazilai sako: palikt taip 
kaip yra ir žiūrėt kas iš to 
išeis Taip galvoti tegali žmo 
gus visiškai be energijos ir 
apsileidęs iki aukščiausio 
laipsnio. O juk lengvai gali
me savo likimo vairą pakreip 
ti į ten. kur mūsų laukia ge
rasis Dangaus Tėvas.

Broliai ir sesės, maldauju 
jus, laiku pasirūpinkite sutvar 
kyti savo santykius su Dievu! 
Maldauju, nebūkite savo šie 
lai beširdžiai! Nėra jokio klau 
simo. kurio nebūtų galima su 
tvarkyti su Dievu, dar gyve
nant ant žemės. Mirus — pa
sibaigs šis patogumas ir ga
limybė. Sveiki būdami, atliki
te savo religines pareigas. Su 
sirgę — visada nedelsdami 
pasiruoškite dvasiniai!

(PASTABA: Paskutiniu lai 
ku vienas po kito Rijuje mi
rė dar senatvės nepasiekę a. 
a. Eduardas Girčys, a a. Sta
sys Saunoris ir kt.)

Kun. J. Janilionis

— Žilioskio operetės «Žy
driųjų ežerų krašte» herojai 
yra elektrinės statytojai; jie 
stato tarpkolchoz4nę elektri
nę. kurią jie nutarė bendro
mis jėgomis pastati ti ant u- 
pės, kuri jungia du ežerus. 
Elektrinę stato latvių balta 
rusių ir lietuvių kolchozinio 
kai.

LIETUVIŠKAS ŽODIS «VALIO* 
GIMĖ SEINUOSE 

1909 METAIS

Prieš Didįjį karą Seinų ku 
nigų seminarijoje lietuvių kai 
bą dėstė kun. Juozas Laukai 
tis. Jisai, 1909 m vasarosatos 
togoms pakvietė ano meto 
garsius mūsų kalbininkus: Jo 
ną Jablonskį, Kazimierą Bū
gų. Igną Šlapelį ir Joną Bal
čikoni- Beatostogaudamas J. 
Jablonskis perredagavo savo 
sintaksę, čia nukalė kelioli- 
ką naujų žodžių. Bet ilgai kai 
bininkai suko galvas, kaip iš 
versti rusiškąjį šūkį «ūra>.

Kartą Jonas Jablonskis šyp 
sodamasis praneša savo kole 
goms naujieną: «Ar žinote dai 
nelę: «Valio, dalgele, valio?» 
K. Būga tuojau išaiškina žo
džio etimologiją: valio yra ki 
lęs iš valioti, tai yra sutrum
pinta forma nuo valiojie, kasp

(pabaiga 3 pusi.)
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3 pusi.

Argi Išmirsime Nepratese Savo Tautos 
Egzistencijos ?

(Š. m. gegužės mėn kan. 
Z. Ignatavičius pasakė šį žo 

• dį per radiją Rio de Janeire, 
įietuviams Brazilijoje. Kalbos 
mintys tinka ir kitur gyve, 
nantiems lietuviams.

Broliai ir sesės,
Jamčiu gilų reikalą pasikal 

bėti su jumis labai svarbiu 
klausimu: ARGI IVIES IŠMIR
SIME NEPRATĘSĘ SAVO TAU 
TOS EGZISTENCIJOS BRAZI 
LIJOJE? Ir kas daryti, kad 
to neįvyktų?

Kiek lietuvių gyvena Rio 
de Janeiro mieste ir apylin
kėse, tikrai yra sunku pasa
kyti. Vienas Dievas težino. 
Sprendžiantis lietuviškose pa 
maldose ir pobūviuose daly
vaujančiųjų skaičiaus galėtų 
jų būti apie 350. Gražus būtų 
būrelis! Deja, jų skaičius nuo 
lat mažėja: nuolat vienas ki 
tas iškeliauja į amžinybę. Ki 
ti, kas kart labiau,' turto ar 
rūpesčių apimti, užgesina sa 
vo lietuvybės sąmonę. Vis re 
čiau ir rečiau juos tepamaty 
si mūsų susirinkimuose Jau 
jiems nebeįdomu Jiems nėra 
jokio išskaičiavimo. Skuba vi 
siškai susilieti su kitais. De
ja,, jie visada pasilieka kitų 
akyse antraeiliu elementu. To 
kie lietuviai, mūsų tautos at
žvilgiu, jau yra lavonai.

•Kita dalis, mūsų tautos jau 
nos mergaitės ii vyrai, vedę 
ar ištekėję už kitos tautos 
žmonių, kaip skaudi gyve 
nimo patirtis parodė, jau iš
braukti iš gyvųjų lietuvių skai 
čiaus. Tiesa, dar kai kurie 
bando spirtis retkarčiais, tar 
tum meteorai, pasirodo mūsų 
pobūviuose, bet viskas labai 
laikinai Nors jų tarpe atsiran 
da gražių išimčių, tiesa, la
bai retų.

Kiti tariamai neįvertinti ar 
nežinia kieno, kada, kur įžeis 
ti ir nežiniadėlko įsižeidę, pa 
sitraukia iš lietuviškojo gyve 
nimo orbitos ir užsidaro savo 
kiaute. Iš tikrųjų, jie yra au
kos mūsų tautos dviejų silp
nybių: perdėtos ambicijos ir 
perdėto jautrumo.

Kita dalis moka karčiai kri

(pabaiga iš 2 pusi.) 

ateinie Visi sušuko: bravo, 
o paskui ėmė rėkti: valio!

1916 m. dirbęs su kitais lie
tuviais — Vokietijos kariais 
«Dabarties» redakcijoje Ber
nardas Kodaitis (vėliau Lietu 
vos universiteto profesorius) 
buvo sulietuvinęs vokiečių 
pėstininkų mokymo vadovėlį. 
' okiška «hurra» buvo suma
nęs pakeisti šūkiu: «Keistut, 
Keistut». Tačiau Antanas Ui- 
belis (vėliau majoras) ištaisė 
tą vietą ir parašė «Valio».

Nepriklausomosios Lietuvos 
kariuomenės statutuose šis šū 
kis vartojamas nuo karinome 
nės įsikūrimo Pirmą karta pa 
tvirtintas '.918 m gruodžio S 
d. Vilniuje.

Sandara

tikuoti dirbančius Lietuvai ir 
visuomenei, bet patys nei pirš 
to nepajudina. Tai nežibia kie 
no nei kada pastatyti teisė
jai.

Lieka būrys mūsų tautie
čių, kurie kaip moka kaip su 
geba, neša lietuvybės idealų 
vėliavą, su nuolatiniu savęs 
išsižadėjimu ir vargu. Jie pra 
tęsša mūsų t«ąutos egzistenci 
jų, jie neleidžia užgesti lietu 
vybės liepsnai, užmiršti Lie
tuvos vardo. Jų triūso ir pa
siaukojimo dėka sudarytu ka 
pitalu svetimšalių akyse, ne
retai pasinaudoja ir aukščiau 
minėtos rūšies lietuviai.

Toks įspūdis gaunasi geriau 
susipažinus su Rio de Janei
ro lietuvių kolonija. Iškyla 
klausimas, kokio reikia dar
bo, kokio trimito, kad paža
dinti ir atgal grąžinti mūsų 
tautiniai mirusius ar mirštan 
čius tautiečius? A-trcdo. kad 
tik viena dar gali duoti rezul
tatų, susipratę tautiečiai turi 
padidinti savo veiklumą,, savo. 
meilę Lietuvai!

Visom jėgom traukini j lie
tuviškai religinę sferą kitus. 
Kas išgirs, bus išgelbėtas Tau 
tai ir Dievui kas ranka pa
mos ir nueis - leiskime ra
miai pasitraukti iš gyvųjų lie 
tuvių tarpo ir sukalbėkime 
«Amžinąjį atilsį»...

Taigi būkime tautiečiai, rea 
listai ir rankų nenuleisdami, 
dirbkim, krutekim dėl Lietu
vos!

Turėsime džiaugsmą, galė
dami pasakyti: Dievo ir savo 
Tautos in eresų neišdaviau!

STEBUKLINGOJI DAKTA KA
RIJUJE

Rio de Janeiro Lietuvių Ka 
talikių Moterį] Draugijos na
rės anaiptol nesnaudžia. Jos 
karts nuo karto suruošia ko 
kį vakarą su vaidinimu ar 
šiaip koki subuvimą, kad tu
rėtų progos suėjusios, ne tik 
pasikalbėti savo gimtąja kal
ba. bet ir kultūringai praleis 
ti laiką, gražiu būdu pasitar
naujant lietuvybei

Šį kartą, gegužės 28 dieną, 
Rio Ratal kės Moterys suruo 
šė šeimyninį vakarą, kuris pa 
vyko labai puikiai Su dideliu 
pasisekimu buvo suvaidinta 
juokinga Onos Pažerienės ko 
mediją «Stebuklingoji Daktar 
Ka». Puikiai savo roles atliko 
ponios: Antonija Saurusaitie 
nė. Felė Tudre. Stasė.Kizelie 
nė, Birutė Kutkaitė-Silva ir 
p-lė .Sonė Dutkaitė. Programą 
pranešinėjo p lė Liucija Dut 
kaitė. Savo švelniais balse
liais padeklamavo eiles: Biru 
tė Gaulytė, Praniukas Silva 
ir Eduardas Kizelis Garbė jų 
mamytėms, kurios, ne tik pa 
čios. bet ir savo vaikus pra 
deda traukti lietuviškon veik 
lon Ponia Birutė Kutkaitė- 
Silva taip pat paskaitė gražių 
eilėraščių. Nebuvo užmiršta 
ir lietuviška daina. Ponios E-

Iena Čepaitienė. Felė Tudre, 
Stasė Dmkienė. Sofija Dutkie 
nė ir Antonia Saurusaitienė 
dainavo duetus ir bendrai su 
vyrais (broliais Antanu. Ka 
žiu ir Romualdu Gauliais. Jo
nu Žaidžiu ir kt) sudaryda
mos chorų Pianinu palydėjo 
p-lė Marlenė Čepaitytė, «Gin 
kiro» karalaitė. į pabaigą p- 
lė Sonė Dutkaitė maloniai nu 
teikė susirinkusius, akordeo
nu pagrodama lietuvių tauti
nių šokių pynę Tikvienagai 
la, kad nebuvo apsirengusių 
tautiniais kostiumais, nes bū
tų susilaukusias dar didesnės 
simpatijos iš publikos pusės.

Ponių daug pasidarbuota 
prie loterijos, kuri buvo labai 
gausi Aukotojams priklauso 
nuoširdi padėka už gausius r 
gražius fantus. Pelno gauta, 
kaip niekad Rijuje lietuviško 
je kolonijoje, būtent. 11.000 
kjuzeirų. Pažymėtina, kad di 
desnė pelno pusė (6:000 kruz ) 
buvo perduota «A Voz da Li 
tuania» lietuviškai radijo va
landėlei palaikyti Bravo Rio 
Lietuvės Katalikės Moterys!

Usnė
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Ada Dubauskienė

Ne tie varpai
Ne tie varpai, ne tas skambėjimas, 
Ne tos bažnyčios ir ne tie takai, 
Kuriais žengiu ieškoti Kristaus, 
Išblyškusiais veidais...

Savo parapijos medinės bažnytėlės
Varpų skambėjimo užmiršti negaliu...
Kas vakarą širdies gelmėj jie supasi, 
Raudojimu tyliu...

Ir kai prieš svetimus altorius čša suklupusi 
Aš maldai žodžių rast nebegaliu...
įsiklausau — ir žieduose baltų lelijų, 
Savų varpu skambėjimą girdž u..

Lietuvos Pinigai «Kapos* Buvo Vartojami 
Jou iO-tam Simt.

miesi keturi dešimtokai. Be
eidami sustoja netoli kapų. 
Algis parodo pirštu kitapus 
plento esančią smėlio daubą 
ir sako:

— Štai čia, j tą eglę ir įkel 
sime. Tegul čia pakastiems 
partizanams, nors negyviems 
suplevėsuos mūsų trispalvė, 
už kurią jie paaukojo savo 
jaunystę.

Visi sutinka ir kiekvienas 
norėtų tą uždavinį atlikti. Il
gokai ginčijosi draugai ir nu
tarė. kad vėliavą iškels Al
gis. nes jis sumaniausias ir bi 
čiuliai juo labiausiai pasitiki. 
Norėtų įkelt vėliavą ir Leo
nas, bet bičiuliai pr eštarau- 
ja. Leonas, prikandęs lūpą, 
nutyla...

Temsta. . pradeda snigti, iš 
karto smulkiu sniegu tiesiog 
galima įžiūrėti nukr.tusios 
sna gės taisyklingą žvaigždu 
tę. bet tolyn sniegas krenta 
dide iais kąsniais, purus, kaip 
vata. Algis patenkintas Užsi 
lipo ant kluono, nupjovė nuo 
kraigo kartelę, pririšo prie 
jos. iš užančio išsitraukęs. vė 
liavą —- Lietuvos trispalvę su 
šilkais išsiuvinėtu Vyčiu — ir 
susukęs ant kartelės, nužings 
niavo tiesiog per laukus, ka
pų link.

Priėjo .. Apsidairė. Tylu. Bi 
čiuliai dar neatėjo. «Na ir ge 
rai. Prikalęs jų palauksiu», 
pagalvojo Algis ir užsikabino 
vikriai rankomis pasišokėjęs 
už eglės. Kvep’a sakais, eglė 
tyliai šniokščia, tarytum dži 
augdamosi, kad galinti taniau 
ti tokiam gražiam tikslui. 
Š ai ir viršūnė. Algis jau ka
la Su kiekvienų plaktuko dū 
žiu plaka ir širdis Prikalta 
gerai. Trispalvė plevėsuoja 
virš eglės viršūnės «Tegul ne 
galvoja kraugeriai, kad pamir
šome mes savu Laisvės šven 
tę Mes užbaigsim padaryti 
tai, už ką Jūs, broliai, kovo- 
jot Lietuva bus laisva!» Taip 
pagalvojęs. Algis pamažu lipo 
žemyn, e nulipęs šoka per 
griovį Jis eis pasitikti bičiu
lių, o paskui visi keiuri iš to 
Io gėrėsis plazdančia trispal 
ve. tespėjo įkelti į plentą ko 
jos, kaip pasigirsta rusiškas 
«Stoji», 'lik dabar Algis atsi
peiki nuo savo minčių ir ap
sidairo — apsuptas iš visų pu 
šių stribų milicininku. Įsodina 
mas į mašiną ir vežamas iš 
Veiverių į Kauną. Eglutę, ne 
spėjusią pasidžiaugti savo gra 
žiu papuošalu, parverčia ant 
šono Kai atėjo draugai nei 
Algio, nei eglės neberado... 
Dar ir dabar tas paliktas ga 
na atrgštas eglės kelmas pri 
mena gyventojams 1956 m. 
Vasario Šešioliktąją.

Ryto metą žmonės, važiuo 
darni į mišką, matė trispal 
ves keliose pamiškės gairėse 
laisvai plevėsuojančias.

Pas Algio tėvus tuoj pat bu 
vo padaryta krata. Iškrėsta 
viskas, net ir paukščių inki 
lėliai medžiuose, tačiau nie
ko nerasta, tik nupjauta kar 
telė nuo kluono kraigo...

Daugiau tėvai Algio nema
tė Tik už metų Algis iš Sibi 
ro parašė tėvams laišką kad 
nuteistas kalėti aštuonioliką 
metų. Ten tebėra ir dabar.

Žmonės spėja, kad Algį iš 
davė Leonas, nes po Algio su 
ėmimo, jis pasidarė niūrus,bi 
jo tiesaus žvilgsnio ir. . įsira 
šė į komjaunuolius.

(ELI).

SIDABR-.NIAI PINIGAI BUVO

PRADĖTI GAMINTI GEDI

MINO LAIKAIS

Senų Lietuvos pinigų, iš į- 
vairių gadynių yra užsilikę 
gana daug Iš jų pačioje Lie
tuvoje būta apie 30 OoO viene 
tų, o kur dar visi tie, kurie 
laikomi kitų kraštų muziejuo 
se arba privatinėse kolekci
jose?

Galima drąsiai tvirtinti jog 
seniau lietuviai buvę pinigin
gi žmonės. Prekiaudami su sa 
vo kaimynais jie Įsigydavo 
nemažai ir svetimos «valiu
tos», kokioje formoje ji nebū 
tų. Seniausi, 1939 metais Viekš 
nių apylinkėje atkasti lietu
viški pinigai siekia 10-tą šimt

mėtį. Jie vadinosi kapomis ar 
ba «ilgaisiais». Jie buvo plokš 
čiai pakalti, splrališkai sulenk
ti į žiedus ir vienas į kitą su 
verti. Tokie pinigai buvo var 
tojami prekybai su įvairiais 
kraštais

Kaltiniai bei muštiniai sida 
bro pinigai Lietuvoje atsira
do 14 to šimtmečio pradžioje, 
tai yra Gedimino lai k a i s . 
Tuom pat< sykiu pradėta ga
minti sidabriniai žiedai, apy
kaklės, apyrankės ir sagės. 
Šios rūšies pramonė buvo y- 
patingai iškilus 15-tam ir 16- 
tam šimtmetyje.

Zigmanto Augusto laikais 
(544-72) Vilniuje jau buvo 
daug kaltų sidabrinių ir auk- 
s nlų pinigų. Tai vieni gra
žiausių senųjų Lietuvos pini 

-gų Žymiausias, artimas kara 
liaus dvarui medalistas buvo 
Steponas iš Holandijos atvy
kęs į Vilnių 1561 menais Jo 
darbo yra puikūs karaliaus 
šeimos narių medaliai.

Verta pažymėti, jog tuo me 
tu Vilnių e kalti stambieji pi 
nigai klienai bei muštiniai — 
meniniu požiūriu veik prily
go puošniai pagamintiems me 
daliams.

Vilniaus medalistų moky
klos menas plačiai reiškėsi 
ir 17-to šimtmečio pirmoj pu 
sėje. Tuo metu dirbę meis
trai — dailininkai Iš jų žino 
miausi — Jonas Engelhartas 
(1585 U4C) buvo medalistas ir 
grafikas; Jonušas Trylneris, 
miręs 1652 metais Jis dirbo 
Vilniuje 161(1-1652 metais, bu 
vo aukskalys medalystas, da
rė antspaudas ir pinigams 
štampus.

Bendrai paėmus tame laiko 
tarpyje įvairių papuošalų ir 
brangenybių gamyba Lietuve 
je buvo labai aukštai iškilusi 
ir tos rūšies gaminiai pasiek 
davo tolimiausius pasaulio 
kraštus.

Sandara

VASARIO ŠEŠIOLIKTOJI 
PRIE VEIVERIŲ 1956 METAIS 
Pasakoja tautietė atvykusi iš 

Lietuvos

Veiverių vidurinėje moky
kloje pasibaigė pamokos. Mo 
kiniai išsiskirstė Štai į pakai 
niūkę eina kažinką kalbėda-
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• J kl’NY.<1 ES AIDAS»

«M L » «kvrins Jaunimui.

Redaguoja Redakcinė Komisija

Julija Šimonytė, Aloyzas Kuniškis, 
Julija Jurgelevičiūtė. Danutė Jurevi

čiūtė ir Genovaitė Svinkūnaitė

Raštus siusti — «Jaunystės Aidui»,

Caixa Postai 4118

São Paulo

Laiškas is Ci kagos
PASAULIO LIETUVIŲ SOSTINĖJE - ČIKAGOJE

Žiema liko Naujorke Čika
goje radome jau pavasarį. Ti 
kros lietuviškos Velykos Žie
mos vargų nekentę, pavasa 
riu džiaugiamės. Gražu ma
tyti kaip medžiai kasdien da
rosi vis žalesnį. Džiaugiamės 
taip be galo, bet, kai atsimeni, 
kad tėveliai toli labai toli, 
draugai toli, S. Paulo miestas 
toli, ir, darosi liūdna...

Didelio autobuso ratai apsi 
suko paskutinį kartą ir susto 
jo. Taip lyg ir nedrąsu ženg
ti į svetimą nepažįstamą mies 
tą. Išlipę pasijutom, lyg būtu 
me grįžę į namus. Čia mus 
laukė Čikagos ateitininkai Bu 
vome savųjų tarpe. Važiuoja
me automobiliais. Pro langus 
lekia daugybė šviesų; tai mies 
to dangoraižiai. Prasideda re 
zidenciniai kvartalai ir greit 
mes jau sėdime prie švenčių 
stalo p p. Liulevičių namuo
se. Geri šeimininkai supran 
ta, kad po tiek valandų kelio 
nės ir skanios vakarienės mes 
ilgimės poilsio.

Ryto metą dairomės kur bū 
sim pakliuvę. Visi esame ap
gyvendinti netoli vienas kito 
miesto dalyje, kuri vadinasi 
Marquette Park Čia gyvena 
beveik vieni lietuviai. Gražu, 
švaru. Gatvės pilnos medžių 
ir automobilių. Vakare, vė
liau sugrįžę, sunkiai randa 
vietos savo mašinai pastaty
ti, nes kiekvienoj šeimoj jų 
yra po dvi, tris ar daugiau 
Šalygatvyje yra siaura beto
no juosta — vaikščiojimui, o 
iš abiejų pusių gražiai žaliuo 
ja stropiai prižiūrima žolė. 
Namai nuo gatvės nėra ats
kirti jokia tvora iš lauko at
rodo labai paprasti, bet vidų 
je rasi įvairių patogumų, ko 
tik tavo širdis trokšta

Netoli yra Western Ave, il
giausia pasaulio gatvė, naktį 
nuostabiai margai apšviesta. 
Priešingam šone kyla į dan 
gų lietuviškos šventovės bokš 
tai, tai Šv Mergelės Gimimo 
bažnyčia - jos auksiakalbiai 
varpai žadina mus kas rytą. 
Gausiai čia sutelkta lietuviš
kos dvasios, architektūra, ai 
toriai, vitražai, paveikslai, vi 
sa sukurta lietuvių menininkų 
rankom ir širdim.

Čia jauties kaip mažylėje 
Lietuvoje. «Kaip gera mokėti 
lietuviškai», sako Robertas. 
Visur gali susikalbėti lietuviš 
kai: Krautuvėje, vaistinėje> 
kepykloje, banke, pašte, ne

kalbant jau apie sutiktus žmo 
nes gatvėje Kitokios kalbos 
beveik kaip ir neišgirsi. Iš vi 
sų įstaigų įdomiausia vaisti
nė. Ji parduoda ne tik vais
tus. pašto ženklus cigaretes, 
knygas žurnalus filmas bet 
didesnės vaistinės turi barą, 
pardavinėja kavą, ledus, šil
tus ir šaltus užkandžius, o kar 
tais net automobilius.

Aplankėme kartu su Dėde 
Juozu T.T. Jėzuitų pastatytą 
«Jaunimo Centrą». T. Kubi
lius S J. aprodė sales, lietu
viškos mokyklos klases, me
nišką koplyčią bei gražų ten 
pat esantį Jėzuitų vienuolyną.

Kitą dieną važiavome į 
«Draugą >. Matėme kaip šis lie 
tuviškas dienraštis gimęs re
daktorių rankomis eina į di
džiulę modernišką mašiną ir 
iš jos jau sulankstytas išeina 
lankyti skaitytojus Tą dieną 
kaip tik radome «Ateitininkų 
skyriuje» spausdinamą pasi
kalbėjimą apie mūsų kelio
nės įspūdžius ir Brazilijos 
Ateitininkus.

Vieną dieną skamba telefo 
nas: «cia kalba Leonas» — 
«Koks Leonas?» — «Mešbaus 
kas!» — «Valio! Tegyvuoja S. 
Paulo! Braziliokų skaičius 
auga».

Sekmadienį dalyvavome Či
kagos apygardos moksleivių 
ateitininkų šventėje Kitą — 
ateitininkų šeimos šventėje, 
šeštadienį studentų ateitinin
kų ir dar mūsų parapijos 
moksleivių ateitininkų šven
tėje. Visur mus maloniai su
tinka ir priima.

Kaip čia puikiai organizuo
tas paštas! S Ratilyje atrodo, 
jog jo visai nebūtų Net as
mens dokumentus amerikoniš 
kus «Modelo 19» atsiuntė paš 
tu.(Niekas čia ir nepagalvo
jo, kad pasiųstieji dokumen
tai galėtų pakeliui dingti Be 
veik ant kiekvieno gatvės 
kampo yra pašto dėžė iš ku
rios laiškai kelis kart per die 
ną nustatytomis valandomis 
išimami.

«Amerika, tai aukso kraš
tas», daugelis sakydavo. Tas 
tiesa, bet tik dirbantiems. To 
dėl ir mes kiekvienas kibo
me į darbą. Dirbam fabrikuo 
se. Žinoma, ne direktoriais. 
Tik Nijolė rašo mašinėle Ki
tų mašinos sveria po keletą 
tonų. Na, jos ir rašo «truputi 
stambesnėm raidėm» Dirbam

Pažaislio bažnyčia prie Kauno.

■ ■■ ------------ PAULIUS JURKUS -------—_____

(tąsa)

— Skaitėte, raikai!
Mes linktelėjom galvom
Ji atsisėdo į. mūsų tarpą, at 

metė dar giliau skarą ir su
žiuro į laukus rankoje sūkio 
dama varpas. Ne bręstanti 
derlių jos matė, ne! Jos švie 
tė praeitim.

— Juk vakar čia skambėjo 
mano vestuvės. Jūs nežinote 
vaikui — nebuvo pasaulyje 
užmanelai t, ingesniožmogaus 
Po klajonių buvau suradus ti 
krą savo kelią

Mūsų vestuves surengė Vie 
nybės kuopa. Kunigėlis mus

X* *4* *$**«**«* «f* «t**-!*^*?* •{»«$» «J» «J» «J» •!»«}»•■*♦ «J* «5»»X*

ir dolerius kraunam. Ar daug 
pavyks ju sukrauti parodys 
ateitis Čia visko yra tiek 
daug Krautuvės tokios tur
tingos. taip visko prikrauta, 
jau gatavai ir surišta, supa
kuota. taip ir laukia tavęs, 
rodos, pats į rankas krenta. 
Imi žmogus ir susigundai...

Rytoj važiuojam į Mokslei 
vių Ateitininkų Pikniką Bet 
apie tai kitą kartą.

Jūsų
Nijo ê, Juozukas, Leonus 

ir Robertas

PASTABA: Kun. Šeškevi
čiaus adresas iki liepos mėn. 
pabaigos: I C, Convent, R. F 
D 2, Putnam, Conn , U.S A. 

sujungė. Bažnyčia ir namai 
skendo gėlėse. Tris dienas 
linksminosi jaunimas, šoko po 
klevais, vakare nuo tilto į Var 
duvą leido ugnis.

Buvo ir dėdė Kai jį apsu 
po kunigėlis, studentai, kai iš 
girdo dainas, susijaudino se
nukas. Mes susitaikėm pasi
darėm dar geresni draugai 
Nors jis ir grįžo į Žitumyrių, 
bet jo dvasia pasiliko pas 
mus Greit atsisakė t-en vie
tos ir parvažiavo į mūsų že
mę visam

Ir kur jie, kur a nie brangie 
ji žmonės? — Motina surim
tėjo Virpėjo jos raukšlelės ir 
akys — Tegu Viešpats sutei
kia jiems ramybę. - atsidu 
so jinai — Beliko tik prisi
minimas ..
- Ji nutilo, pasitraukė skarą, 
lyg būtų dvilktelėjęs šaltis, 
pamaži atsikėlė ir priėjus nu 
sikabino paveikslą. Pabraukė 
ranka paauksuotus rėmus, 
šviečiančias spalvas. Akyse 
pasirodė ašaros, bet ji never 
kė, Ji mokėjo kentėti.

Ji tik lūpas judino lyg mal
dą kalbėdama anai Jeruzalei, 
amžinajai tėvynei, kuri pri
glaudė visus.

Tada ji atsisuko į mus. Vei 
das švietė ilgesiu Perbėgo 
šypsena. Ji padavė paveikslą 
man.

— Tavo širdis labiausiai ne

— Kitą Sekmadienį, bir
želio 19 dieną, 9 vai. ryto po 
šv Mišių bus visuotinis S. Pau 
lo Ateitininkų susirinkimas.

Maloniai kviečiam viso S. 
Paulo Jaunimo tame susirin
kime dalyvauti.

S. Paulo Ateit. Valdyba

rami' taip, aš žinau. Daugiau 
šia tu kentėsi ir'Rusi, vieni
šas klajosi iki savo namų. Te 
gu jis pasilieka pas tave kaip 
draugas paskui peiduok ki
tom kartom.

Mano rankos suvirpo, ro
dos. būčiau paėmęs visą mū
sa praeitį ir ateitį, visą mūsų 
gentį ir žemę Akyse pasiro 
dė ašaros. Lyg monstranciją 
šventoje mišparų procesijoje 
nešiau ir pakabinau ant sie
nos.

Brolis paėmė iš motinos 
rankų rugių pluoštelį irapkai 
šė paveikslą Prinokusios, sun 
kios auksinės varpos lenkėsi 
žemyn ir dengė tolimos že
mės paveikslą, bet neužden
gė ilgesio bokšto. Jis švietė 
mums.

Pakabinę vėl susėdom prieš 
langą. Nuo Varduvos kilo šil
tas vėjas, šiureno sodą ir ple 
veno užuolaidas. Toli toli 
skambėjo žemės daina.

NŪNAI mano kambarin įei
na vakare saulė ir virpėda
ma žaidžia ant stalo, kur ke
lios knygos, pirmi pavasario 
žiedai. Gatve ateina neramus 
žingsniai, girdėti dainos O aš 
žiuri u, kaip traukiasi vidudie 
nis į vakaro šalis, kaip jis nu 
dažo langus žemės svetimos.

Ir pakyla manyje sena le
genda ir auksinis tėvų žemės 
paveikslas gyvas priešmane.

Toksai ramus dangus Sau 
lė leidžias pro klevus ir įei
na didžiajan kambarin. 1 en 
stalas, gėlės, supamoji kėdė. 
Ar sėdi joje kas nors ar se 
ka senas legendas?

Asla tuščia, namuos tylu. 
Tik mūs, išskridusių vaikų au 
dringai širdys plaka, tik mūs 
neramios akys žvelgia į kaž
kur tolstančius kelius.
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NATŪRALIZACIJOS DOKUMENTUS

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

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

Vinca š /Povilaš Tjâbeiiâ
LIETUVIS ADVOKATAS

Kai Jums reiks kokio nors patarnavimo, 
kreipkitės į savo tautietį

RAŠTINĖ REZIDENCIJA:
Rua Boa Vista, 133 „ R- Abauna, 36

5. PAULO
5^ andar - sala 11 Moinho Velho,

Fone 63-6273

LIETUVIŠKŲ PAMALDŲ KA 
LENDORIUS

Pirmą mėnesio sekmadienį 
Parque das Nações 16 vai 
Casa Verde, 17,15 vai.
Antrą :
Bom Retire, 10 vai.

GEROS ŽINIOS
JAU GALITE PADĖTI SAVO ARTIMIESIEMS 

LIETUVOJE IR SIBIRE

* Skubiai išsiunčiame 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.
Kreipkitės oas:

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

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ

PRANAS & CIA. LTDA,
Madeiras em gerai

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

Rio de Janeiro

“TĖVYNES GARSAI»
L’ETUVIŠKOS MUZIKOS VALANDA.

RADiO’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 lietuviškų plokštelių!
Vadovauja «TĖVYNĖS GARsAI» Kolektyvas.
Adresas: Caixa Postai 403, S. Paulo. BRAZIL

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

eminittmiffliiniwiiiiiiiiiiiiiii.iiiiinuiiiiniiiUHi KHí in>« mu> n m mm m it> n c « »►«» r n n in>

f ESCRITÓRIO CONTÁBIL «V. ZELINA»
i IRMAOS BAUŽYS 
â 
-i Registrado no CJ Ri Cl »ob o «.-• 55'

I Pça. S. José Campos, 8 S/ 2 - V. Zeiina - S. Paulo
= Telefone 63-6OO5

Aberturas de firmas 
Encerramentos de firmas 
Transferencias de firmas 
Centrai, na Junta Comercial 
Dis^at. na Junta Comercial 
Escritas Fiscais 
Escritas Comerciais

Contratos de locação 
Cartas de Fiança 
Requerimentos 
Balanços
Alvarás diversos 
Seguros de Fogo e 
Seguros de acidentes

=

HORÁRIO das 8 ás 19 horas.
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EJC MITOKI f) , CONTAK1L 

J\laš cimento

Irmãos Nascimento
REG C R C. SP. Nro 1.484

Atlieka firmų atidarymus, perleidimus, komercines 
ir industrialines apyskaitas, sutvarko dokumen- 

i tus, sudaro sutartis surašo prašymus ir ki-
į tos rūšies darbus atlieka.
• Juridinis Departamentas — Nejudomo turto pardavimas 
I Av. Zelina, 831 — Vila Zelina -- Tel 63-7140 - S. Paulo

Skaitykite «Músu Lietuva»
ranunu nwraannBR

Utinga 17,00 vai.,
Trečią:
Agua Rasa 8 vai.
Moinho Velho 11 vai.,
Lapa lt vai.,
Paskutinį:
Vila Anastacio 8,30 vai.,

Dovanos Giminėms
Įvairiausios angliškos me 

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

Visi siuntiniai apdrausti. Mui 
tai apmokėti.

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

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

VIENINTT’',MI ATSTOVAI GARSIOJO VANDENS L INDO T A

■ irmão j cAiricaimi

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

Lindoya vanduo yrr j^nai žinomas gėrimas, 
urio puikų veikimą į žmogaus sveikatą jau 

visi yra vienbalsiai pripažinę. Pabandykite, 
įsitikinkite ir visados naudokite!

Caixa Postal 3967 SÃO PA U,L O

s® as srjbb amais m .«SHaMBae®:®®»’®®
sss?:::: ::n:sr.su88:::^n. =?
«>1 9 S

j| PREKYBOS NAMAI SPRINDYS I ČIA. j 
| Pęa. S. José dos Campos, 1 ■ V. Zeiina - Telefonas 03-5815 jj 
jį Qèlezieâ išdirbiniai ir dažai viškaš elebtroš g

įi trenkimui namu rei^menš ir zaišlai,
H ivaPiiaiišioš dovanoš višomš prog,omš. |
;; ::

___________________________ _____________________ _______________ ?:

Statybos medžiagos sandėlis ir įvairių geležinių daiktų, indų bei darbo įrankių 
krautuvė tiktai pas
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— Ateinantį sekmadienį pa 
nelė MARIJA ELENA KU
ČINSKAITE susižieduos 
su ponu ALGIRDU BUIT- 
VI DU.

Linkime jauniesiems, kad 
šis skaidrios jaunystės mei
lės žiedas niekad nenuvystų, 
bet» skleistų kaskart malones 
nį kvapą' ir vis gražiau bujo
tų, suteikdamas jiems jėgų 
dirbti ir aukotis bendrojo atei 
ties gyvenimo labui.

— Sekmadienį birželio m 
12 d. šaukiamas Šv Juozape 
Vyrų Brolijos narių susirinki
mas. Vyrai kviečiami dalyvau 
ti, nes bus svarstomi svar
būs reikalai.

PRIĖMIMAS PAS ARGENTI
NOS GEN. KONSULĄ.

Š m. gegužės mėn 25 d. Ar 
gentinos Generalinis Konsu
las São Paulyje p Raul Jor
ge Sanchez Loria su Ponia - 
Sociedade Harmonia de Tê
nis, Rua Canada, 658 patalpo 
se, suruošė Argentinos Tau
tinės Šventės proga priėmi
mą — «coctail», į kurį, be 
vietos valdžios ir kolonijos 
atstovų, dar buvo pakviestas 
bei dalyvavo ir São Paulo 
Konsulų Korpusas — jų tar
pe ir Lietuvos Konsulas A. 
Polišaitis su Ponia.

(pabaiga iš 1 pusi. į

vos laiku Mokslų akademijos 
centrinė seisminė stotis 
“Moskva” užregistravo smar 
kius žemės drebėjimus, kurių 
epicentrai yra už 14.600 km 
nuo Maskvos, Pietų Amerikos 
Ramiojo vandenyno pakrantė 
je, Konsepsijono miesto rajo 
ne (Čilė). Maksimalus dirvos 
poslinkis Maskvoje siekė 500 
mikronų. Pirmojo žemės dre 
bėjimo jėga buvo apie 10, an 
trojo — 8-9 balai.

Lietuviškas Grožio Salonas

« V E N U S » -
RUA GENERAL ĮFLORES, 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 j chirurgą dantistą

Žbl. Malio de Jranęa Camaleão,

kuris nesenai atidarė savo konsultoriją Vila Žolinoje 
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

ANTANU UAVTLUN1U
Manufatura de «Botões Estrela»

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

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

KIRPIMO IR SIUVIMO MOKYKLA

Mokina kirpimo siuvimo, madų mode 
lių braižybos ir pritaikomojo meno.

x Paruošia siuvimo ir kirpimo mokytojas 
valdiškiems egzaminams (habilitação) 

Mokykla turi visas valdiškas teises yra regis
truota «Departamento do Ensino Profissional»

Pamokos vyksta vakarais
- Užsirašyti pas mokyklos direktorę Sofiją Misiukaitę - 
------  Rua da Graça, 381 — casa 6 — Bom Retiro ------

ALBINAS RAULINAITIS
— Birželio m. 10 d. išvyko 

Amerikon nuolatiniam apsigy 
venimui ALBINAS RAULiNAI 
TIS, Andriaus ir Anelės Rau- 
linaičių sūnus, Vytauto Rut
kausko. «Vytis» Grafica spaus 
tuvės savininko krikšto sūnus. 
Naujame krašte linkime sėk
mingai įsikurti.

PA J IEŠKOMI:

1. Kepalienė Bronė,
2. Nausėda Petras, sūnus Jur 

gio ir Onos, gimęs 1898 m..
3. Pieslak Leonardas, apie 

25 m. amž.,
4. Banioniai Vincas ir Mag 

dalena iš Tursučių km ,Šuns 
kų valšč.,

5. Bulkaitis Jaunutis, gim. 
1925 m.

6. Butkus Kazimieras, gim. 
1924 m,

7 Grebliūnienė-Marcinkutė 
gim I92i m. Tauragėje.

8. Karpavičius Vladas, iš Pa 
rausiu km , Vilkaviškio apsk.,

9. Narbutienė Antanina,
10 Petruškevičius Stasys,
11. Pridotkas Petras,
12. Sa'dukas (ar Sadukas) Juo 

zas. gim. 1912 m; Mariampol,
13. Zederskytė Augustina, gi 

mus 1923 metais.
14. Zelba Boleslovas, gimęs 

1917 m.,
15. Zadrewitz/ Josef, gimęs 

1915 m.,

16. Zanoska Otto, g 1932 m .
17. Zanoska Frltz, g. 1926 m ,
18. Zanoska Luiza, g. 1895 m.,
19. Zibat Mathilde, g. 1907 m

20 Zibat Johann gim. 1893 m.
21 Zimmermann Anna, gim 

1916 m,
22. Wenskus Julė -išemigra 

vo į Š. Ameriką 1902 m..
23. Witte Wilhelm - Anton, 

gim. 1923 m.,
24 Vitkus Pranas, gimęs 

1926 m.,
25 Vaišvilo Vaclovas, gimęs 

1922 m ir
26 Vadauskas ir šeima
Ieškomieji arba apie juos 

žnantieji, prašomi atsiliepti: 
CONSULADO DA LITUANIA, 
Rua Dom José de Barros. 168. 
Caixa Postal 7249, São Paulo 

Brasil.

— Kun J Šeškevičius šiuo 
metu svečiuojasi Los Angeles 
mieste, prie Ramiojo Vande
nyno Ten jį nuvykus pasiti
ko ir buvusieji Vila Zelinos 
parapijiečiai ir «M L » skaity 
tojai Jonas Sakalauskas su 
šeima ir kiti. Liepos mėn 
grįš į Bostono apylinkes.

— Liet: Kat Bendruomenės 
choro valdyba posėdžiavo 6 
d birželio. \ aldyba šiame po 
sėdyje nutarė paskirti dešim s 
tūkstančių kruzeirų seselių 
gimnazijos salės atstatymui.

— Ateinantį ketvirtadienį 
Devintinių šventė. Pamaldų 
tvarka kaip sekmadieniais 
i .-..i.- ' . '
SVARSTĖ LIETUVIŲ DIENOS

PROGRAMA.

Birželio m 8 d Vila Žoli
noje posėdžiavo Liet Ben
druomenės valdyba, taryba ir 
organizacijų atstovai Apgai
lėtinas kaikurių Tarybos na
rių nesilankymas į susirinki
mus Jeigu jau nenori dirbti, 
geriau pasitraukti-ir kitiems 
vietą užleisti.

Šios dienos posėdis išimti
nai buvo skirtas frisdoš mts 
penkerių metų imigracijos su 
kakčiai paminėti, kuri kartu 
bus sujungta su Išeivio Da
riaus-Girėno Dieną Žalgirio 
mūšio 550 meti}-sukaktuvėmis. 
Laikas, kaip jau pirmiau bu
vo pranešta bus 13-15 rugpiū 
čio. Programa pramatyta, 
nors ir negalutinai- šitokia. 
Rugpjūčio 13 d susipažinimas 
su atvykusiais iš t liau atsto 
vais bei svečiais ir posėdis, 
kuriame bus a tariami lietu 
viškos veiklos reikalai.

Rugpjūčio m. 14 d sekma 
dienį, 10 vai São Paulo kate 
droje pamaldos į kurias kvie 
ėdami visi lietuviai,

Tos pat dienos 15 vai. ku 
nioje nors didžiulėje salėje, 
iškilmingas posėdis, su atatm 
karna programa vieninėje pro 
gramoje dalyvauti yra kvie
čiamas Liet Kat Bęndruome 
nės choras, ateitininkai, jau
nučiu choras ir kitos meni
nės pajėgos Po meninės pro 
gramos numatytas pasilinks
minimas šokiai.

15 d numatyta skirti spor
tui

Lietuvi, 13 15 d. rugpjūčio 
dalyvauk ruošiamose iškilmė 
se Daugiau bus sekančiame 
«M L,» numeryje.

ATLAIDAI VILA ZELINOJ.

Ateinančios savaitės penk
tadienį, šeštadi nį ir sekma
dienį bus keturi sdešimiios 
valandų Šv. Sakramento ado
racijos atlaidai Šv Sakramen 
tas visas šias tris dienas bus 
išstatytas 7 vai. ryto ligi 8 
vai vakaro. Vakarais, 19,45 
bus giedotos šv. mišias kurių 
metu giedos L K. Bendruo
menės choras. Penktadienį ir 
šeštadienį vyrų choras, o sek 
madienį - mišras choras va
dovaujant choro maestrui F. 
Girdauskui ir vargonais akom 
panuojant prof. I. Adomavičių 
tei. Lietuviai ir iš tolimesnių 
apylinkių kviečiami dalyvauti.

— Laiškai: L. Dovydaičiui
J. Krutuliui. P Zagorskienei 
F glavickaitei, E Antanaitie 
nei, A. Kairiui, Pr. Kamantaus 
kni.

— Sveikiname ANTANUS 
«M. L » bičiulius bei skaity
tojus, bendradarbius šv. Anta 
no šventės proga: Pavilonį, 
Mikšą Šimbelį. kun Milių 
serbentą, Jušinską Kairį, 
Aleksandravičius Gaulia, Gir 
nius Zalubas Izgevičienė, Na 
viekas, Makuška, Maniušis, 
Dambinskas Karašaūskas, Ku 
č nskas Aidus. Zamida. An
driulis Lazdauskas. Vosylius, 
Butkus. Dutkus. Tininis, Ra- 
lickfcs. Majus. Tūbelis Mik
šys. Pavilonis. Cipas, Tyla, 
Kačinskas. Andriuškevičius, 
Gudelis Senvaitis. Stonis, Bau 
žys, Bakanatkfcs. Sasnaus
kas, Juosevičius,
Strolia. Misiūnas, Savalkėnas, 
Tamošauskas, Gudavičiėnė.

FED VOKIETIJOS MINISTÉ
RIO NAUJAS PAREIŠKIMAS

Fed Vokietijos susisiekimo 
ministeris Seebohm šiomis 
dienomis vienoje prakalboje 
pasisakė už Vokietijos prieš
karines 1938 metų sienas (tai 
yra tokias sienas,’ pagal ku
rias Klaipėdos kraštas priklau 
sė Lietuvai) Tai jau ne pir 
mas atsitikimas, kad Fed Vo 
kietijos ministerial pasisako 
už tokias sienas (1937 ar 1938 
metų) Kaip ži omą, atsakin
gi įvairių partij . politikai (išė 
mus kraštutiniusdešiniuosius) 
taip pat yra jau ne kartą ta 
prasme padarę pareiškimus.

Kartu pabrėžiamatremtinių 
teisė į tėviškę iHeimatrecht). 
Bet tos teisės apibūdinimas 
ne viduose vokiečių tremti 
nių sluoksniuose yra vieno 
das Vieni (mažesnė grupė) 
pasisako už tai. kad jų buvu 
sios tėviškė6 kraštas vėl bu- 
prijungtas prie Vokietijos. Ki 
ti pasisako už grįžimą į savo 
buvusią tėviškę, nors ji būtų 
valdoma kitos valstybės Tre 
ti ir visai nebenori grįžti Y- 
pač toji problema yra opi 
tremtiniams, kilusiems iš kai 
kurių dabar Lenkijos ir Če
koslovakijos (Sienas su Vo
kietija palaiko ne tik Sovie
tų Sąjunga, bet ir kai kurie 

Vakarų sluoksniai. Pvz., Pran 
cūzijos šefas de Gaulle prieš 
kurį laiką nedviprasmiškai 
pasisakė už Oderio Neissės 
liniją.

LIETUVIŠKOS RADIJO 
TRANSLIACIJOS

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

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

Kartojama 42 metrų banga 
8 vai 30 m ryto.

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

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

Sekmadieniais dar nuo 10 
vai. 30 min ligi 11 vai.
IS AMERIKOS:

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

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

ir 31.

ATESTADO GRATIS

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

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

<MÚSU LIETU7Ą» GALIMA 
UŽSISAKYTI

ir prenumeratą apsimokėti 
pas šiuos asmenis:

Kun. J. Šeškevičius V. Želi 
nos 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, Ciuvinskus, Rua Ilian- 
za 822, V. Prudente,

VI. Pupienį, Rua Lituania 
07. Mooca,

B. Tubelį ir Kučinską, Moj 
nho Velho.

St. Jurevičių ir Stočkų Par 
que das Nações.
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