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RYTŲ VOKIETIJOS VAIKAI 
RUSIJON

Rytų Vokietija skelbia, kach 
15.000 vaikų būsią pasiųsta 
atostogauti į Sovietų Rusiją. 
Norima bet kokiomis priemo 
nėmis įkalti, kad kruvinasis 
Chruščevas tėvas, o žiaurioji 
Rusija yra visų tautų matuš- 
ka.

«PATRANKA» VĖŽIUI
NAIKINTI

Vienas iš galingiausių pa
saulyje įrankių kovai prieš 
vėž/oligą. vadinama «elektra 
n i nė patranka», kainuojanti 
$450,00Q, yra įtaisyta Chica 
gos Universitete. Tas įtaisas 
sveria 25 tonas ir yra įreng
tas universiteto globojamoje 
Argone Vėžio Tyrimo Ligoni 
nėję, 5824 Ellis Ave., Chicago 
je. Tame įtaise galima išvys
tyti elektros srovę iki 60.000. 
000 voltų Mašina yra labai 
tiksli, jos paleidžiami elektro 
nai yra valdomi, nustatant jų 
kryptį. Ji jau buvo panaudo
ta SK-dauIt 90 paciontų- serga n 
čių negalimu operuoti vėžiu; 
iš jų — 22 sirgo plaučių vė
žiu, ir dar 1i jų tebėra gyvi. 
Dabar šis įtaisas galės būti 
plačiau panaudotas.

ATOMINIS LĖKTUVAS

JAV apie 1965 metus jau ga 
Ii turėti atominių lėktuvų. Tai 
pramato Miles C. Leverett 50 
m. amžiaus, General Electric 
B vės tyrimų ir išradimų labo 
ratorijų vedėjas Cincinnati! 
mieste. General Electric ir 
Pratt & Witney b vės prave
da tos srities tyrimus. Spau
dos korespondentams Chica- 
goje Leverett pažymėjo, kad 
tokio lėktuvo išradimas būtų 
labai svarbus, nes jis galėtų 
pasiekti neribotą tolį ir išsi
laikyti ore neribotą laiką. Tai 
galėtų būti oro patrulis arba 
raketų šaudytojas. Leverett 
mano kad pirmieji atominiai 
lėktuvai bus maždaug tokio 
pat dydžio, kaip dabartiniai; 
j e skristų lėčiau negu gar
sas. Kas būtų jei atominiai 
lėktuvai susidurtų? Atsirastų 
pavojingų spindulių, bet ne 
tiek daug, kaip manoma.

NUO KO MIEŠTA 
AMERIKIEČIAI

Kasmet JAV se nuo širdies 
ir kraujo indų ligų miršta a- 
pie 900,(u 0 žmonių, kas suda
ro no proc. visų mirimų. Dau 
gidu kaip pusė yra 45-64 m. 
amž Vėžiu 1958 m. mirė 
252,320. plaučių uždegimu — 
57,43d. cukrine — 26.670, ke
penų čir hosis — 18.490, inks 
tų uždegimu — 13.770, džio-

KIETO DARBO IR RYŽTINGUMO 35 METU
SUKAKTIS BUS MINIMA 13-15 D. Rugpiucio.

Šiais metais sueina 35 metai kai pradėjo Brazilijon imi
gruoti antroji imigracija. Pirmieji lietuviai imigrantai Brazi 
Ii ją pasiekė antrojo devyniolikto amžiaus pusėje.

Ši sukaktis bus minima ruošiamoje
LIETUVIŲ DIENOJE.

Rugpiučio m. 13- 15 d. kviečiami lietuviai iš įvairių Biazili
jos vietų susirinkti į São Paulo, pažvelgti praeitin, į sutiktus 
sunkumus kuriant naują gyvenimą svetimame krašte, pasi 
džiaugti pasiektais laimėjimais ir mesti žvilgsnį ateitin.

Šiomis dienomis stenkimės taip reikalus sutvarkyti, kad
galėtume dalyvauti ruošiamose iškilmėse

Kruščiovas likvidavo nusiginklavimo kon
ferencija

Šios savaitės tarptautinėje 
politikoje didžiausia staigme
na yra Sovietų Rusijos ir jos 
satelitinių kraštų a>stovų pa
sitraukimas iš nusiginklavimo 
konferenc'ijos Genevoje Šią 
konferenciją buvo sudarę vi
so 10 Atstovų: penki Vakarų 
bloko ir penki komun stinio 
fronto.

Konferencijos pagrindinis 
uždavinys buvo susitarti nusi 
ginklavimo klausimu. Kaip vi 
sose. taip ir šioje konferenci 
joje abiejų frontų užimtos po 
zicijos buvo priešingos, nesu 
derin mos. Žinoma, turint re 
ros valios būt buvę galima su 
sitarti Komunistinis frontas 
siūlo, kad prie nusiginklavi 
mo galima prieiti sunaikinant 
pirmo,e eilėje, atominius gin
klus. Gi Vakarai buvo kites 
nuomonės, būtent, kad pirma 
reikia kontrolės, sužinoti kur 
ir kiek yra ginklų o paskui 
juos naikinti Jeigu nebus kon> 
trolės, kas gali žinoti pavyz
džiui, ar tikrai tie ginklai bu 
vo sunaikinti Be kontrolės 
gali atsitikti taip, kad vienas 
kraštas gali sunaikinti visus 
ginklus o kitas nieko, ir po 
to užpulti nusiginklavusius 
kraštus Gi komunistinis fron 
tas nenori jokios kontrolės 
prileisti.

Šitokiame užsikirtime kon
ferencija merdėjo ištisus mė
nesius Visi žinojo, kad iš tų 
derybų jokios naudos nebus, 
nė vienas pirmas i edrįso pa
sakyti. kad skirstykimės ir va 
žinokime į namus Nė vienas 

va — 12,070. Tuos duomenis 
skelbia Kovai su Širdies Li
gomis S gos Chicagos sky
rius.

nenorėjo būt formalus nusi
ginklavimo konferencijos su- 
likvidavimo kaltininkas.

Retj&ųs-,J>wp> Paryžiaus di
džiųjų suvažiavime, staigme
ną Krušciovas iškirto. Jis įsa 
kė komunistų kraštų atsto 
vams pasitraukti Staigmena 
buvo nelaukta Žinoma, kartu 
pasiėmė ir atsakomybę už kon 
ferencijos sulikvidavimą Ko
munistai sako, kad nusigin 
klavimo klausimą reikia per
kelti į Jungtinių Tautų Orga
nizaciją.

Kokios komunistų atstovų 
ir nusiginklavimo konferenci 
jos priežastys?

Pati svarbioji priežastis yra 
kiniečių spaudimas kad ir 
jie būtų įvesti į Jungtinių Tau 
tų Organizaciją ir kad ga ėtų 
dalyvauti didžiųjų susirinki
muose ir kitose konferencijo 
se. Kiniečiai m-nori kad Mas 
kva surastu be jų su Vaka
rais kokį nors sugyvenimo 
būdą.

Įtakos į Kruščiovo užsienio 
politika turi pačios Rusijos vi 
duje nebuvimas šiuo metu vie 
nodo nusistatymo užsienio po 
litikoje Nevisi vyriausybės ir 
partijos nariai Kremliuje yra 
vienodos nuomonės užsienio 
politikos klausimais Kruščio- 
vas randa, kad lūkuriavimas, 
vengimas šiuo momentu apsi 
spręsti yra naudingas.

Beabejo, komunistinis fron
tas leisis į derybas, bet jau 
su naujomis sąlygomis.

KINIEČIAI KARINGAI 
NUSITEIKĘ

Komunistinės Kinijos spau 
da rašo, kad su Vakarais ?ga 
Įima susitarti tik stipriai apsi 
ginklavus, kitaip sakant Va
karus išgąsdinus. Anot jų, pa

TERORIZUOJA, KANKINA, ŽUDO
Kiek žmonių paklojo raudonieji Maskvos ponai, kad paėmus 

valdžią į savo rankas ir kad joje laikiusis?

Maskvos raudonieji ponai 
skelbė seniau ir tebeskelbia 
dar ir dabar, kad komunizmas 
teateina valdžiontik pagal liau 
dies norus ir valią bet ne pa
gal jėgą arba prievartą

Kad šitaip niekad ir niekur 
nebuvo ir nėra, gerai žino pa
tys šitojo pasakotojai, o ypač 
raudonųjų jungą velkantis So 
vietų Sąjungos gyventojus, 
Kremliaus pavergtos tautos. 
Šitąją aplinkybę patvirtina ir 
masiniai bėgimai iš komunisti
nių kraštų. Kad komunizmas 
ateina ir laikosi vien jėga ir 
teroru , gerai žinom ir mes, ku 
riems teko šitajame režime gy 
venti. jį matyti ir pan.

Kad komunizmas per lavo
nus laikosi joje tai paliudija ir 
skaičiai dėl jo žuvusių, jo išžu 
dytų ir pan.

Paryžiuje išeinąs «Exil et Li 
berte (1960 m Nr 65, psl. 3) 
paduoda statistiką aukų, ku
rias prarijo raudonieji buv ca 
Tisinėje Rusijoje Ši statistika 
apima laiką nuo 1917 m iki 
ÍH47 m. Ji apskritais skaičiais 
atrodo šitaip:

1) Per 1917 m. revoliuciją 

šaulyje tol bus karo galimy
bė ir pavojus, kol bu* gyvas 
kapitalizmas Tik jį nušlavus 
nuo žemės paviršiaus, kada 
visur viešpataus socializmas, 
bus taika pasaulyje.

— Vakarų Vokietijos parla 
memto rudens sesija bus Ber 
lyne. Tuo norima parodyti, 
kad Berlynas yra Vokietijos 
sostinė.

— Amerikos parlamentas 
suteikė prezidentui teisę su
mažinti jo nuožiūra cukraus 
importe iš Kubos kiekį.

— Kuba nacionalizuoja A- 
merikos naftos rafinavimo 
kompaniją.

— Kubos vyskupai savo ga 
nytojiškame laiške tikintie
siems pr mena, kad vyriausy 
bėję ir įvairiose įstaigose yra 
komunistų, kurie į savo ran
kas gali paimti krašto tvar
kymą.

— Meksikoje Kubos politi
niai pabėgėliai organizuojasi 
nuversti Fidel Castro vyriau
sybę.

— Brazilijos prezidento rin 
kimų propaganda kas kart 
vis stiprėja Į propagandą, už 
maršalą Lott, rušiasi įsijungti 
ir pate prezidentas Kubits 
ckek. Jis laivu aplankys įvai 
rius miestus-uostus.

— Iš Rio de Janeiro kardi
nolo pareiškimų galima pada 
ryti išvadą, kad katalikai ne 
privalėtų balsuoti už maršalą 
Loti, nes jį remia komunistai, 
ir Adhėmar de Barros. Kandi 
datas be kitų privalumų, pri 
valo sugebėti eiti prezidento 

žmonių žuvo 4.500,000.
2) Per 1921-1923 metų badą 

— 6,ou0.000
3) Per 1917-1923 terorą, nu 

kankinta ir nužudyta: a) profe 
šorių akademikų, studentų,ra 
šytojų ir kitu specialybių — 
160.000 b) Tarnautojų, karinin 
kų. kareivių ir kt 74 ,000, c>) 
Policijos pareigūnų — 50,(KO. 
d) Dvasiškių — 40.000. e) Ūki 
ninku ir darbininkų 1.3 0 000.

4) Saugumo organų nukan
kinta bei nužudyta per 1923- 
1930 m. — 2.G50.000.

5) Mirė badu per 1930-1933 
m. — 7.000.000

6) Sušaudyta įvedant kolek 
tivizaciją — 750.0(0.

7) Nukankinta bei nužudy
ta Saugumo organų per 1933- 
1937 m. — 1.600 000.

8) Nukankinta bei nužudyta 
per 1937 1938 m. valymus: a) 
intelektualų, kolchozininkų ir 
darbininkų — 635 0(0 b) par
tiečių 340.000. e) Raudono
sios armijos politinio kadro 
ir karininkų — 30.000.

9; Saugumo organų nušauta 
per 1938-1947 m: a) Dvasiš-

(pabaiga 6 pusi.)

pareigas Teisingumo, sąžinių 
gurno, be sugebėjimo, dar ne 
užtenka būti prezidentu.

KARDINOLAI KOMISIJŲ 
PIRMININKAI

VATIKANAS. — Popiežius 
Jonas XXIII paskyrė pirminiu 
kus dešimčiai komisijų kurios 
vykdys Visuotinio Bažnyčios 
susirinkimo paruošiamuosius 
darbus.

Komisijų pirmininkais buvo 
paskirti šie kardinolai: i Otta 
viani — Teologinės komisijos, 
Mimmi — V yskupų ir Vysku
pijų valdymo komisijos, Ciria 
ei — Kunigų ir tikinčiųjų k© 
misijos, Valeri — Vienuolynų 
komisijos, Alcisi Masella — 
Sakramentų komisijos. Gaeta 
no Cicognani - Liturgijos ko 
misijai. Pizzardo — Universi 
tetų ir seminarijų komisijai, 
Amleto Cicognani — Rytų Baž 
nyčios komisijai, Agagianiam 
— Misijų komisijai, Cento — 
Pasauliečių apaštalavimo ko
misijai Krikščioniu vienybės 
sekretoriatui vadovauti Šv. Tė 
vas paskyrė vokietį kardinolą 
Augustiną Bea.

VOKIETiJOJ GYVENIMAS 
DVIGUBAI PAGERĖJO

KOELNAS. — Koelno Pra
monės Institutas praneša, kad 
Vakarų Vokietijos darbininkų 
atlyginimas, palyginus su 1950 
meteis, yra padvigubėjęs Vie 
no darbininko 4 asmenų šeima 
šiandien vidutiniškai gauna 
708 markes mėnesiui. Mėnesi 
n ės maisto išlaidos keturių 
asmenų šeimai sudaro apie 40 
procentų visų pragyvenimo 
išlaidų, 1950 metais jos sudarė 
46 procentus. Žymiai sumažė 
jo išlaidos taip pat butui ir 
šviesai.
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Laiškas is Lietuvos
(tęsinys)

Vienoje vidurinėje mokyki© 
je dirba senas mokytojas. A- 
pie jį, jo darbą rašė laikraš 
ėiai. kalbėjo radijas. Žmonės 
irgi pradėjo kalbėti Prisipla
kėliu vadino. O man šis seno 
kas, žilstelėjęs, bet dar gyvų 
akių, judrus žmogus trumpai 
teaisakė: «Mokau mūsų vai
kus Metuviško rašto, mokau 
mylėti gimtąjį kraštą, jo žmo 
nes, būti naudingais jiems». 
Ir argi tai prisiplakėlis? Jis 
dirba darbą, kuris naudingas 
visai tautai.

Ir koks keistas sutapimas. 
Kitas, jau pagyvenęs mokyto 
jas besirandąs Vakaruose, laiš 
kuose nusiskundžia, kad kaž
kas jam primetė piktu žodžiu 
neveiklumą, pavadino «prisi
plakėliu» prie gyvenimo. Ir 
šis mokytojas atsikerta labai 
trumpai: «Aš mokau mūsų vai 
kus lietuviško rašto ir darau 
viską, kad jie būtų lietuviais!» 
Nei vienas, nei kitas mokyto 
jas niekada nebuvo pažįsta 
mi, vienas nuo kito gyvena, 
labai toli, bet juos riša ben
dras tautinės garbės jausmas. 
Taip yra su visais Lietuvos 
inteligentais. Kaip jie kartais 
neklystų, kaip rodytųs kartais 
keisti jų poelgiai, mintys,bet 
jie stengiasi būti naudingais 
savo tautai.

Negalima sakyti, kad Lie
tuvos inteligento žinios būtų 
ribotos. Jis dažniausiai yra 
baigęs vieną ar kitą aukštąją 
mokyklą, pasirinkęs ir gerai 
išstudijavęs kokią nors specia 
lybę (kiek tai vietos sąlygo
mis reikalaujama).

«Aš mažas žmogus ir noriu 
gyventi» — tokiu šūkiu vado 
vaujasi lietuvis inteligentas 
ir viską savo gyvenime pasi 
renka labai atsargiai. Tai su 
prantama. Buvo metai žymiai 
sunkesni žmonės nežinojo 
kaip susiklostys jų likimas, 
kaip tvarkyti savo gyvenimą, 
nežinojo ar galės dirbti, išlik 
ti lietuviais. Kai kas (tokių 
buvo mažai) tiesiog bandė «pri 
sitaikyti» — įstaigoje pasira
šyti tik rusų kalba, kalbėti ru 
siškai, nors tos kalbos kaip

reikia nemokėjo. Bet tai bu 
vo nereikalingas ir negražus 
žingsnis iš tautos negalima 
atimti jos kalbos, papročių, 
tautinio charakterio savybių. 
Gal būt tik sunaikinus visą 
tautą Tačaau šiandien niekas 
to padaryti neišdrįs Taigi, 
kai kuriems nereikėjo per 
daug stengtis ir parodyti sa 
ve silpnais panikieriais. Bet 
kas praėjo, praėjo.

Šių dienų Lietuvos inteli
gentas į savo įstaigą yra atė 
jęs dviem keliais — vieni, jąu 
nesni pradėjo dirbti baigę po 
karo pasirinktuosius mokslus 
kiti, senesni: «gyvenimo vete 
ranai» jau yra dirbę ir prieš 
karą. Aišku savaime, kad tarp 
jaunųjų ir senųjų dažnai ky. 
la karšti g nčai. Visais gyve 
nimo klausimais. Jaunieji se 
nuosius visada linkę laikyti 
«opozicija». Bet tai juk labai 
gyvenimiška, visur ir visais 
laikais jaunųjų galvosena ir 
idėjos skyrėsi nuo senųjų Ta 
čiau tiek jaunieji, tiek senio 
ji inteligentai yra lietuviai ir 
didžiuojasi tuomi. Kai kas už 
tėvynės ribų yra įsitikinęs, 
kad Lietuvoje nebeliko ;auii 
nio branduolio, kad ten žmo 
nės nenori ar negali vystyti 
savo tautinę kultūrą lai ne 
tiesa. Gal būt ateityje šis tei 
ginys turės kitokią prasmę, 
bet tai parodys gyvenimas. 
Prognozes tautos likimui da
ryti nėra taip paprasoa.

Lietuvis inteligemtas pasto 
viai stengiasi plėsti savo aki 
ratį. Jis lanko kiną, teatrą, 
daug skaito. Reikia pasakyti, 
kad kinui Lietuvoje skiriama 
daug dėmesio. Tačiau mūsų 
inteligentai labai renkasi fil
mus. Ir, žinoma, daugelis 
mėgsta lankyti užsienio ga
mybos kūrinius — italų, pran 
cūzų, lenkų Kuo paaiškinti 
tai? Žmonės nori sužinoti dau 
giau apie vakari] gyvenimą, 
patys pajusti jį, spręsti, dary 
ti išvadas. Žinoma, filmas nė 
ra jau tokia puiki priemonė 
valstybės ar tautos gyveni
mui charakterizuoti (manau 
ta prasme, kad filmuose gali 
ma ir pagražinti ir pa juo in-

MŪSŲ rjFTUVÁ

Kazys Bradūnas

PO DARBU
Kai mano rankos pavargę 
Šiaurės smėlynuos ilsėsis, 
Palaimintas žemdirbio darbe, 
Miegosiu tavo pavėsy.

Tekančiai saulei liepsnojant,
Pro laukus, pro girias, pro kalvas, 
Girdėsiu — žengia artojas 
Ramiai ties manąja galva.

Jo prakaito srovės brangios 
Arimais j širdį man liesis, 
Tik mano raukos pavargę 
Jau šiaurės smėlynuos ilsėsis.

ti). bet visMk tai pati efektin 
giausia pasakojim* ferma.

Vilniaus, Kauno Šiaulių l a 
nevėžio ir kitų didesnių mies 
tų knygynuose galima nusi 
pirkti vieną kitą knygą vokie 
čių lenkų, prancūzų kalba, 
kai kuriuo» užsienio valkty 
bių laikraščius Žinoma, kad 
lietuvio inteligento žinios a 
pie vakarus, jų kultūrą, bui
tinį gyvenimą ribotos Reikia 
tačiau konstatuoti faktą, kad 
labiausiai domisi buitimi Po
litiniai faktoriai tame lietuvio 

Pirmieji olimpiniai žaidimai buvo rradėti Graikijoje dar prieš Kristaus pin imą 776 
m. Vėliau įėjo madom gladiatorių eitynės, kurias 39 l m prieš Keistų, impeiatorivs Teodo- 
zijus pataikino. 1895 m olimpiniai žaidimai buvo atgaivin-ti. kurie dabar ruošiami pasauli
ni u mastu.

Amerikoje California valstijoje, Carmel apylinkėje yra artistinė ko’on ja kurioj rė 
ra jokio šių dienų modernizmo. Gatvės be apšvietimo, be gazo, be skelbimų, be propagan 
dos. te pašto.

Amerikos firma «National Home Corporation» didžiausia mediniu namų Amerikoje 
statytoja. Per metus pastato 42 tūkstančius namų, kas sudaro 30 procentų visų pastatų per 
metus. M t ui, si visits oitiĮiniis kimiai ja pastato per dvylika valandų. Namai 
yra standartiniai ir medžiaga iš anksto paruošta statybai.

inteligen o smalsume tapo nu 
s umti antią ar net trečią 
į laną. Š ai kodėl komunistų 
pa’ei- as šūkis «pavyti ir prá 
lenkti \akarus» nėra toks ko 
m škas. Jo pagrindas slypi 
kur kas giliau Tiek Lietuvos, 
tiek ir kitų šalių žmonės no
ri gerai, gražiai gyventi Štai 
čia ir griebiamasi kortos ku
ria galima lošti

Negalima pasakyti, kad in 
teligentai Lietuvoje mažai už 
dirbtų, tačiau kas nenori tu
rėti daugiau? Kainos buiti
nėms prekėms Lietuvoje aukš 
tos o «plačiai» išleisti ne kiek 
vienas gali.

1960 m. liepos ° d.
SKUNDŽIASI FER RADIJĄ

(E) Š.m. gegužės 25 d per 
Vilniaus radiją Statybos mi
nisterijos gamybos valdybos 
viršininkas Stasys Bartušis nu 
siskundė dėl blogai mobilizuo 
jamų esamų vidaus rezer\ų 
ir dėl neįvykdyto nustatyto 
statybos darbų plano. Piimoj 
eilėj jis puolė Vilkaviškio ir 
Tauragės rajonines statybos 
valdybas ir Panevėžio. Klai
pėdos ir Kauno statybos tres 
tus. Šių organizacijų vadovai 
neparodė reikiamos inic.aly
vos kad darbai galėtų vykti 
ritmingai, kad būtų vykdo 
mas valstybinis planas Dau
gelyje Lietuvos vietų dariai 
vyksta per daug silpnai Tai 
operatyvumo stoka, organi
zuojant darbus Toliau jis nu 
siskundžia kad negalima pa
sigirti mokyklų-internatų. vai 
kų darželiu ir lopšelių staty
bos eina Atsilikta elektros, 
statybinių medžiagų pramo 
nės objektų statyboje. Yra 
daug neišnaudotų rezervų sta 
iybo>e Taipgi neišnaudojami 
statybiniai mechanizmai ir m 
šinos Lažnai blogai paruošia 
ma darbo vieta nt operaty
viai sprendžiami svarbūs me 
džiagų tiekimo klaus’mai ir 
ir 11 rikiša kad darbuoto
jui nejaučia atsakomybės už 
mėnesinių ketvirtinių ir me 
tinių scat bos darbo planų 
įvykdymą

Kiek Lietuviu Sibiro Plotuose?
Maskvinė Statistikos Valdy 

ba šių metų pradžioje paskelb 
tuose Sovietų Sąjungos gyven 
tojų surašymo (vykdyto 1959 
m. pradžioje) duomenyse nu
rodo sovietijoje esant 175.000 
lietuvių tautybės gyventojų. 
Tačiau smulkesnis jų paskirs 
tymas sovietinėje imperijoje 
nebuvo nurodytas, išskyrus 
tepaminėtą Latvijoje gyvenau 
čių 32.0 0 lietuvių skaičių.

Pasikliaudami šiais duome
nimis, «ACEN NEWS» sudary
tojai šių metų 61 numeryje 
daro prielaidą, jog 143.000 lie 
tuvių likimas nežinomas ir jų 
pėdsakus tikriausia būtų gali 
ma rasti Sibire. «Acen News» 
minimoji 143 000 Rietuvių s kai 
tlnė pasiektais 175 000 Sovie 
tų Sąjungos nurodyto lietuvių 
skaičiaus atėmus 32.000 lietu 
vių, gyvenančių Latvijoje.

Tačiau be Latvijos, lietuvių 
telkinių esama ir kitose sovie 
tinės imperijos vietovėse.

Baltgudijos lietuviai

Pokariniais metais Sovietų 
Sąjungai priskyrus Baltgudi- 
jai eilę lietuviškų sričių, kaip 
Vidžius, Rodūnę, Ašmeną, S vy 
rius. Gardiną, tose vietovėse, 
išskyrus Gardino srities lietu 
vius, paliko su viršum 30.000 
lietuvių (išeinant iš 1942 me
tų gegužės 27 dienos surašy
mo duomenų). Fokai iniais me 
tais vykdant dvi lenkų fcauty 
bės gyventojų repatriacijas 
iš Lietuvos ir Baltgudijos ir 
kitų sovietinių sričių, šių re
patriacijų metu galėjo pavyk 
ti tam tikram lietuvių skai
čiui iš Baltgudijos persikelti 
Lenkijon. Be to, pokarini lis 
metais gyventojų trėmimai bu 

vo vykdomi ne tik Lietuvoje, 
betir Baltgudijoje. Tų trėmi- 
mimų metu netenka abejod, į 
Sibirą taip pat buvo ištremtų 
ir Balgudijos Lietuvių. Tačiau 
repatriacijų Lenkijon ir trė
mimų Sibiran pasėkoje skai 
tytinas maždaug viso Baltgu 
dijos lietuvių prieauglio 1945- 
1b59 metais nurašymas. Nū
dien Baltgudijoje lietuvių tau 
tybės gyventojų skaičius ga 
lįs siekti apie 30 000.

Lietuviai Karaliaučiaus srityje
Po Latvijos ir Baltgudijos 

lietuvių, Karaliaučiaus srities 
(nūdien vadinamos Kaliningra 
du ir priklausančios Rusijos 
Federacijai) lietuvių koloniją 
tektų skaityti bene stambiau 
šią Europinėje Sovietų Sąjun 
gos dalyje Be Karaliaučiaus 
srityje palikusių lietuvių žve 
jų kaimų, po ariniais metais 
įvairiems darbams nemaža 
lietuvių nuvyko iš Lietuvos. 

Pavergtosios Lietuvos komu
nistinėje spaudoje įvairiomis 
progomis yra rodęsiskelbimų 
su darbo pasiūlomis Karaliau 
čiuje bei jo apylinkėse. Nors 
duomenų apie lietuvių skai 
čių vadinamoje Kaliningrado 
srityje bolševikai neskelbia, 
tačiau Karaliaučiuje gyvenu 
šių ir Vakarus pasiekusių as 
menų pareiškimais mieste (Ka 
raliaučiuje ir ja apylinkėse 
esą nemaža lietuvių ir nuolat 
gatvėse girdima lietuvių kal
ba.

Lietuviai suomių Karelijos 
miškuose

Lietuvių esama ir sovietų 
nuo Suomijos atplėštoje Ka
relijoje. kur įsteigtas Lietuvos 
Miškų ūkio ir miško pramo
nės ministerijos miškų pra
monės ūkis, esąs Kliušino kai 
nų srityje prie Gimalai eže
ro Šiame ūkyje, sprendžiant 
iš komunistinės spaudos in

formacijų, atrodo didžiumoje 
dirba lietuviai nuvykę dar
bams iš Lietuvos. Nors minė
tame ūkyje dirbančių lietu 
vių skaičius ir neminimas, ta 
čiau iš atliekamų da.rbų apim 
ties spėtina, ka’d jų gali būti 
keli šimtai.

2.000 lietuvių Donbaso anglies 
kasyklose

Be to, nemaža lietuvių ir 
lietuvaičių dirba Donbaso an 
glies kasyklose (Ukrainos sri 
tyje) Iš bolševikinės spaudos 
užuominų matj ti, kad pokari 
niais metais Donbaso anglies 
kasyklose pradėjo rodytis lie 
tuvių darbininkų. Taip pat y- 
ra sovietinėje kariuomenėj 
buvusių lietuvių karių, baigų 
siu karinę tarnybą, pradėju- . 
šių dirbti minėtose anglies ka 
syklose. Gi vien tik 1956 me 
tų būvyj maskvinib okupanto 
direktyvomis į Donbaso kasy 
klas buvo išgabenta daugiau
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Pabègé iu paroda Stockholme
(E) Pranešta «Eltos Informa 

cíjose» 21 nr Pabėgėlių paro 
da Stockholme buvo atidary 
ta š.m. gegužės 24 d. Paro 
dos atidarymo metu pasakė 
kalbas prof. Bertil. Chlin di 
rektorius Jarl Hjalmarson ir 
prof. Birger Nerman, Baltijos 
komiteto pirmininkas.

■ Paroda atsako į klausimą: 
Kodėl žmonės bėga iš savo 
krašto? Parodos rengėjai, 
ruošdami parodą, turėjo gal 
yoje tiek žiūrovus, tiek span 
dą. «Svenska Dagbladet» šia 
proga patalpino straipsnį: <Pa 
bėgėlių paroda verčia prisi
mint) nusčkaltimą, kuris nie
kad neturi būti užmirštas».

Rašoma, kad tų klausimų ku 
riuos ši paroda iškelia, mes 
neprivalome niekad užmiršti: 
pabėgėlių klausimas savaime 
dingsta, kai išnyksta pries
pauda. jėga, neteisingumasdr 
nusikaltimai prieš žmogaus 
teisę "Toliau laikraštis pažy
mi kad paroda turi ne vien 
tiktai tamsias perspektyvas, 
kurios supą Lietuvą Latviją 
ir Estiją; joje yra šviesesnė 
pusė kurioje pasakojama a- 
pie pabėgėlių išgyvenimą šve 
diškose sąlygose apie jų dar 
bo įnašą šiame krašte ir apie 
tai, kad pabėgėlių tautinė kul 
tūra tebėra jų centrinis židi 
nys. .

Šv. Raštas yra knyga, kurios Amerikoje daugiausia parduodama. Po Šv. Rašto eina 
skautų vadovas, 4b0 pusi kuri’o kaina vienas doleris

Popiežiaus sargyba, vadinama šveicarų gvardija, turi 83 vyrus, kuri buvo įsteigta 
1400 metais.

1 ailandijoje, karo metu, kada maža buvo golfo lošimo sviedinukų. jvcdvairji s išmo 
kino juos suieškoti, kai kas juos pamesdavo žolėje Nors ir karas pas.baigė, tačiau juo u var 
niai ir dabar juos «medžioja», nei ir kada nereikia.

——•— s

Ar Lietuvos Žveju Laivus Piktnaudoja 
Sovietiniam špionažui?

Ka patys sovietai ir ką amerik-iečia’ pareiškė

Sovietiniais duomenimis, iš 
Lietuvos (Klaipėdos uosto) į 
Atlantą nuolat plaukioja apie 
10 - žvejybos laivų, jų tarpe 
keletas stambesnių laivų — 
«bazių». Tariamai silkėms ir 
Kitoms žuvims žvejoti. Taria
mai...

Visai viešai ir pakartotinai 
Lietuvos sovietiniai laikraš
čiai ir Vilniaus radijas yra 
pranešę, kad šių laivų skai
čius nuolat buvo didinamas 
ir kad jie modernizuojami, 
juose įmontuojant — be eili
nių navigacijos įrankių - ra 
daro įrengimus ir kitokią su
dėtingą aparatūrą Buvo skel 
biama, kad visa turi derėti 
žvejybos labui, siekdant kuo 
daugiau žuvies pagauti.

Žinoma, laivams, plaukio 
jautiems tokiame vandenyne, 
kaip Atlante, naujoviški navi 
gacijos įrengimai yra būtini 
ir pačių laivų statyboje irjū 
rų žvejybos praktikoje įgyven 
dinama viena kita naujovė. 
Tai nebūtų nieko nuostabaus 
Tačiau...

00 00 00 00 00 00-00—00-00—00-00—00—00-00—00—4M

kaip 1.300 Lietuvos jaunuolių 
ir merginų.

Esama Lietuvių Maskvos ir 
Le dngrado įmonėse

Sovietinėje spaudoje kai tkar 
temis pasitaiko informacijų, 
iš kurių matyti, jog esama lie 
tuvių darbininkų kai kuriose 
Leningrado bei Maskvos įmo 
nėse Dalis tų lietuvių atsira 
dę pokariniais metais, tai yra 
antrosios sovietinės okupaci 
jos laikotarpį. Šių metų pava 
sarį Rusijos Federacijoje vyks 
tanfe Lietuvių Poezijos die
noms, Maskvon nuvykę lietu 
viai rašytojai sutiko vieną 
lietuvį dirbantį mask vine 
je įmonėje jau dešimt metų 
(tatai reiškia, kad tasai lietu 
vis pokariniais metais atsidū 
rė Maskvoje).

Lietuvių kaimas Uralo 
papėdėje

Vokiečių belaisvių parody
mais jiem* (eko aptikti ištisą 
lietuvių kaimą Uralo papėdė

Iš Klaipėdos neaiškiems tiks
lams į Amerikos ir Kanados 

pajūrį

Pastarais keliais metais kri 
to į akis, kad Lietuvos žve 
jybos laivai iš Klaipėdos siun 
čiami ne vien į Atlantą, o ir 
į tolimus to vandenyno pa
kraščius Sovietinis radijas ir 
spauda ne sykį pranešė, kad 
Klaipėdos žvejybos lai
vai ir jų įgulos ruošiami «žve 
jybai» prie Kanados pakraš
čio Tai esąs visai naujas At 
lanto žvejybos etapas ir tam 
reikia «specialaus» pasiruoši
mo.

Įgulos buvo apmokamos ne 
tik žvejybos dalykuose Ko
kiuose paaiškėjo po kurio 
laiko amerikiečiu kariniams 
žvalgams Amerikos ir Kana
dos pajūryje.

Pasirodė, kad «nekalti» žve 
jų laivai domėjosi ten netiek 
žvejyba, kiek kitais dalykais. 
Sovietiniai laivai rodė y pati n 
gą palinkimą žvejoti kaip tik 
ties tomis Amerikos žemyno 

je. europinėje Sovietų Sąjun
gos dalyje.

Apie 75 000 lietuvių
Minėtose Sovietų Sąjungos 

vietovėse, tai yra europinėje 
Sovietų Sąjungoje, tenka skai 
tyti esant mažiausiai apie 
75.000 lietuvių tautybės žmo
nių.

10 .000 lietuvių Sibiro 
plotuose

Tuo tarpu Sibiro plotuose 
šiuo metu galimas apie 100 000 
lietuvių buvimas. Vyraujančią 
didžiumą to skaičiaus lietu
vių sudaro lietuviai tremti
niai, ištremti 1941 metais ir 
pokariniu laikotarpiu. Lietu
vių tremtinių įvairiose Sibiro 
srityse gali būti mažiausiai 
90.000 Apie 10 000 tenka skai 
tyti pastaraisiais metais nuga 
bento Liet .vos jaunimo taria 
mo savanoriškumo pagrindu 
(pagal maskvįnį planą siun 
čiant jadnuolius į Sibiro plė 
šinius ir įvairiems statybų bei 
geležinkelių tiesimo darbams)

Simas Miglinas, Vokietija 

pakraščio vietomis kurios tuo 
metu buvo kuo nors kariniai 
«įdomios» Amerikiečių žval
gybiniai lėktuvai ir orlaiviai 
(cepelinai), pvz. šių metų ba 
landžio mėnesio pabaigoje 
ten aptiko sovietinį žvejybos 
laivą «Vegą». Tai buvo apie 
60 mylių nuo Long Island ir 
tik 1 mylią nuo tos vietos, 
kur veikia amerikiečių atomi 
nio povandeninio laivo bandy 
mo stotis. Fotografinės nuo
traukos, padarytos iš arti, pa 
rodė, kad laivas turėjo įvai 
riausius sudėtingus įrengimus, 
tik jau ne žvejybai

Aparatūra «žuvų plaukymo 
srovėms stebėti»

Prieš kurį laiką Vilniaus 
radijas paskelbė kad kai ku
rie žvejų laivai patobulinami 
įrengiant aparatūrą povande
ninėms žuvų srovėms stebė
ti. Dar kitos žinios teigė kad 
esą išbandomi įrengimai elek 
triniam žvejojimui» (pagauti 
žuvis elektrinių «smūgiu» ir 
pan.).

Visi tokie įrengimai įgauna 
savotišką antspa vį buvo su
sekta, kad sovietiniai laivai 
(tariamai žvejybos ir preky
biniai) prie Amerikos ir Ka
nados p kraščio atlieka įvai 
rius karinio pobūdžio žvalgy
mus.

SENOVĖS LIETUVIAI TURĖJO 

TOKIA «MAGINOTO» LINIJĄ
SUVALKIJOJE

TOJI APSAUGOS ZONA TĘ
SĖSI NUO BALTIJOS JŪROS

IKI BALTVYŽIO GIRIŲ

Pasakojimai būk Suvalkų 
kraštas, palyginamai, ne taip 
jau seniai apgyvendintas, nė
ra išlaužti iš piršto Ištikto, 
sodybos, miesteliai ir miestai 
pradėjo įsikurti ten tik prad. 
17-to šimtm Anksčiau, ypač 
vakarinėje Suvalkijos dalyje, 
retai kur buvo galima užtikti 
kaimelį, platesnį vieškelį ar
ba net fcarčiamą. Kodėl g tas 
kraštas taip ilgai pasiliko už 
mirštąs ir apleistas? Ar dėl
to, kad mūsų protėviai nepai 
sė savų žemiu ir nesugebė 
jo jų išnaudoti?

Ne, priežastys tokio «aplei 
dimo» buvo visai kitokios Vė 
lesnių laikų istorixai, kurie

Rachel Portela
(LIETUVIŠKI MOTYVAI BRAZILIJOS POETĖS KŪRYBOJE)'

1960 m balandžio mėn. 7 d mirusi Rio de Janeire poe
tė Rachel Fortela Audenis paliko daug nespausdintų eilėraš
čių, kuriuose gausu lietuviškų temų. Poetė labai gerai buvo 
susipažinusi su Lietuvos garbinga praeitimi ir i endraudama 
su Rio lietuviais didžiai sielojosi dabartiniu Lietuvos likimu, 
Lietuvos, kurią ji laikė savo antra tėvyne.

Maskvos kariuomenei įsibrovus į Lietuvą 1940 m. Ra
chel Portela parašė sonetą, kurio vertimą (prozoje) čia pa
teikiame:

«O, Lietuva, amžių amžius gyvuojanti,
Tavo istorija — garbė ir didvyriškumas, 
Virpąs erdvėse ir vedąs tavo vaikus 
Laisvės, meilės ir žmoniškumo link.

Lopšys sielvartų ir šlovės,
Amžiai kalba apše tėvynės meilę, — 
Visų užkariavimų, k>ovų ir laimėjimų 
Tu pasiekei būdama teisinga ir altruistiška.

Tu, kaip didvyriški Thebai, 
Tavo herojų kraujas masina 
Aukų ištroškusių priešų minias .. 
Nūn tu kritai paniekinta ir nebilė,

Tikėdama išgelbėti savo vaikus, 
Klupai prispausta Judos rankų.,.»

(pabaiga 4 pusi.)

tą klausimą atydžiai ištyrė, 
priėjo išvados, jog lietuviai 
paliko vakarinę Suvalkiją pri 
mityvišbam stovyje vien tik 
apsigynimo sumetimais. Nuo 
Baltijos jūros iki Gardino ir 
toliau į pietus, jie buvo pra 
vedę savotišką «Maginote» Ii 
niją, kuri turėjo saugoti Lie
tuvą iš vakarų pusės nuo kry 
žiuočių.

Toji apsaugos juosta buvo 
apie 30 amerikoniškų myl ų 
pločio. Niekas nekirto ten miš 
kų, nesausino balų, neprave
dė kelių. Ūkiai nebuvo vysto 
mi. miesteliai nesielgiami kad 
priešai negalėtų gauti sau 
maisto arba rasti prieglaudos. 
Protarpiais ten būdavo lietu
viai sargybiniai, kurie, pasi
rodžius priešams, tuojau sku 
bindavosi pranešti saviškiams 
dešinėje Nemuno pusėje

Taigi, kryžiuočiams nebuvo 
taip lengva prasilaužti protą 
«Magitono liniją Pakeliui jie 
nerasdavo nei maisto sau, nei 
pašaro arkliams. Visa tai jie 
turėjo gabenti pro miškų ta n 
kumynus ir balas, iš kurių lie 
tuviai juos dažnai užpuldavo

Kryžiuočiai bandydavo apei 
ti tą liniją, žygiuojant pro Gar 
diną arba viršutinio Nemuno 
pakrantėmis Jurbarko ir Kau 
no link, bet čia lietuviai ture 
jo įsirengę tvirtesnių pilių ir 
laukė jų pasiruošę gintis.

Kaip šioje gadynėje, taip ir 
anuomet, laikas karinėje stra 
tegijoje vaidino svarbią rolę. 
Pirmosios apsigynámo linijos 
sulaikydavo priešą ir užpul
tiems duodavo galimybės su 
traukti į tam tikrą punktą dau 
giau. Paimkim kad ir tokį pa 
vyzdį.

1319 metais kryžiuočiai įsi
veržė į Lietuvą pro Jurbar 
ką, nugalėdami pradinius lie
tuvių pasipriešinimus. Bet kol 
kryžiuočiai nužygiavo iki Žei 
mių, į piet ryčius nuo Kėdai
nių, Gediminas pasitiko juos 
stipria kariuomene.

Lietuvių raiteliai sustojo pu 
siaulankiu priešakyje Pradė
ję mūšį, jie išsklaidė kryžiuo 
čių formacijas ir paskiau pa 
sitraukė. Tuomet kryžiuočius 
puolė stiprieji lietuviai pės 
tininkai ir juos visiškai su
pliekė.

Gediminas galėjo suburti 
karines pajėgas tik dėka tai 
suvalkiečių Maginoto linijai, 
kuri sutrukdė priešo marša 
vimą ir davė progų lietuviams 
susikuopti.

Prisimenant tą viską, šian 
dieniniai mūsų suvalkiečiai 
galėtų pasididžiuoti kad jų 
kraštas kadaise vaidino tokią 
svarbią rolę viso» Lietuvos 
apgynime.

Sand.
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(pabaiga iš 3 pusi.)

Po metų Rachel parašė LIETUVOS RAUDą:

«0. Viešpatie, ar negirdi mano skundų?
Aš esu tautų našlaitė,
Kelintą amžių mano bekraštis sielvartas 
Siekia be atbalsio dangaus aukštybių

Kaip Prometėjų, Kaukaze prirakintą 
Mane beprasmiškai kankina priešai... 
Matau mano tautą žiauriai naikinamą 
Ir Sielvarto prispaustą

Matau išdraskytus meno ir mokslo altorius, 
Mano vaikus išsklaidytus po pasaulį 
Mano likimo žvaigždę — gęstančią

Kuo aš nusikaltau, o Dieve mano, 
Kad tu taip nubaudei savo vaikus. 
Jiems paskirdamas nežmonišką kančią?»

Bet nevisada poetės kūrybos lietuviškuose motyvuose 
vyrauja neviltis. Rankraščiuose atrastas vienas eilėraštis y 
ra, tarytum, kovos ar laimėj mo maršas:

«Sveika, brangioji tėvyne/ Tu esi man didžiausia/Ta 
vo laimėjimo laurus/ Laimina Dievas/ - - Žalių girių 
pavėsy/ Nors priešams tu atrodei nusilpus/ Atgijo parti 
zanų žygiai/ Gaivinami nekaltai pralieto krau o/.. 1 ie 
tuviai į kovą/ Pažanga yra Dievo dėsnys/ į laisvę, bro 
liai, kartu su pasauliu/ O su juo žygiuoja viltis».
Po kiekvieno šio maršo posmo yra šlovintieji Tėvynę 

obalsiai, kur poetė Lietuvą apibudina, kaip: «mylimą tėvynę, 
mano tėviškę, mano žemė, pasaulio širdis, mano dangus ir 
rojus, mano meilė, mano gyvybė».

Ilgame (60 eilučių) eilėrašty, kurį poetė parašė 19?6 m. 
Vasario 16 d sukakties minėjimo proga, vardu LAISVĖ, auto 
rė labai teisingai išreiškia lietuvių tautos siekimus, kurie 
atrodė taip: Reikalaudami laisvės mes protestuojame prieš 
pasaulio neteisingumą, reiškiame savo pasipiktinimą polinkų 
žlibumu. Esame tauta, verta laisvo gyvenimo, kurio negali 
mums niekas paneigti Visas pasaulis matė lietuvių tautos 
dramą Ar bereikia daugiau įrodymų? Sibiro leduose žūsta 
ne tik lietuviai, bet ir kitos tautos Vyties ženklas yra Die
vo jgravuotas danguje taip pat, kaip liaudies kryžiai visa 
šventa Lietuvos žemė, savanoriai, žuvę dėl tėvynės ir par
tizanai. Svetimšaliai barbarai turės pasitraukti iš Lietuvos, 
nes esame naujos Vasaro 16 dienos išvakarėse.

Gedulo Dienos minėjimo proga parašytame eilėraštyje, 
pavadintame TEISYBĖS BEIEŠKANT, poetė pasakoja, kaip 
ji savo gyvenimo kelionėje kartą pajuto didelį teisybės ilge 
sį ir išėjo jos ieškoti Teisybės ji ieškojo visur: piie namų 
uždarytų vartų veltui ji beldėsi, taip pat kaip — į žmonių 
sąžinę, ir niekur teisybės nerado. Kartą ji sutiko elgeta, ku 
ris maldavo iš jos pagalbos Dievo vardu. Poetė pajuto pa
saulio niekingumą: vieni linksta nuo turto ir aukso puošme 
nų, kiti neturi duonos gabalėlio Labai sujaudinta poetė štai 
ga pajuto ant jos peties uždėtą ranką Atsisukus išvydo se
nelį Jo veidas buvo nuostabiai gražus ir kilnus Užuojautos 
pilnu balsu senelis paklausė:

«Ko verki? Ko ieškai? Teisybės? Tik apsidairyk. Visur 
tik skausmas Matai mergytę dėl duonos kąsnelio parduo
dančią savo kūną, matai verkiantį vyrą, kurio sielvarto nie 
kas nesupranta, matai klaidžiojančius miesto gatvėmis beria 
mius ir beglobius vaikus .. Pažvelk toliau Už geležinės už
dangos. Kur užmuštas yra laisvas žodis, kur duonos vieto
je pateikiamos patrankos Štai aklas klaidžioja gatvėje, štai 
— našlė beviltiškai ieško maisto savo vaikučiams štai šim
tai kitų nelaimingų... Prieik prie jų Kalbėk nuoširdžiai Nu- 
šluostik jiem skausmo ašaras - tada surasi teisybę, kurios 
veltui ieškojai šiapus, nes ir aš klaidžioju po pasaulį, lauk
damas žmonių teisingumo...

Eilėraščio paskutinės eilutės yra nepaprastai dramatiš
kos:

«Quem es? Indaguei curvada e submissa.
Eu? Sou a Dor. o Silencio, o Desengano...
Sou o anonimo da guerra. Eu sou o lituano »

Kas tu esi? Žemai nusilenkdama paklausiau jo. 
Aš? Aš esu Skausmas, Tylėjimas ir Nusivylimas. 
Esu nežinoma karo auka. Ešu lietuvis.

Laisvame Pasaulyje Augančiam

Brangus Lietuviukai - Ber 
neliai ir Mergaitės!

Taip plačiai esate išsiskirs 
te visuose pasaulio kraštuo
se, kad šiuo metu vieni ren
katės į mokyklas, kiti skirs- 
totės atostogų. Tik todėl ne
pradedi! šio laiško linkėji-

Lietuviu Jaunimui 

mais jums laimingų mokslo 
metų ar malonių atostogų Te 
gul Dievas visur visus,lustai 
mina: ir mokyklose ir atosto
gose.

Jūs augate tokiose sąlygo
se kad sutinkate žmonių vi
sokių rasių, visokios tautinės

TUR BARBUTĖ BROLĮ VIENĄ 
SVEIKINA JĮ VARDO dieną 

SVEIKAS, SVEIKAS, MIELS PETRUK, 
TU GERUTIS VISAD BŪK, 

KLAUSYK TĖČIO IR MAMOS. 
NEUŽMIRŠK! LIETUVOS!

ŽINAU, KAD TU VERKI ei'ėrašty kurį poetė parašė 
paskutinio Lietuvos prezidento Amano Smetonos garbei, Ra 
chel Portela graudžiais vaizdais apibudina dabartinę Lietu
vą, kur «ir miško pušys šnabžda apie laisvę, kur paukšteliai 
miršta rudenį beržų šakose ilgėdamies pavakario, kur ne
beskamba džiaugsmo sklidinos lietuv ų bernelių dainos kur 
poetai nebeliečia kanklių stygų, kur našlaičiai išmaldauja, 
kur tautinę trispalvę uždengė gedulo šydas». «Aš taip pat 
verkiu, — sako toliau poetė. — aš tolima Lietuvos dukra, 
Tik vienas kraugerys neverkia, nes jis nepažįsta Dievo».

Eilėraštis baigiamas pranašingai: «Žmonės eina ir praei 
na, tačiau Dievas pal eka. Jis sugrąžins Lietuvai laisvę»

Noriu baigti šią trumputę Rachel Portelos lietu viškų mo 
tyvų apžvalgėlę jos sonetu išspausdintu knygoje LITUANTA 
ILUSTRADA, pavadintu ILGESIO KRYŽIUS: «Tėvyne Tu esi 
altorius, prie kurio mano siela meldžiasi šią liūdną valandą, 
trokšdama tau geresnio likimo Tu esi kaip auksinė brange 
nybė puošianti marias, kurių skaisčiuose smėlynuose Dievas 
pabėrė tavo didžiausią ’urtą - gintarą Fu. Lietuva, esi ma 
no gyva laimė Tu gyvybę semi iš mano žilos senovės sva 
jų, o aš iš ilgesio kryžiaus mano krūtinėj».

Petras Babickas
Rio de Janeiro, Guanabara, 196G-VÍ 23

kilmės, visokios kultūros Ka 
ateityje keliausite pasaulyje, 
tai pastebėsite, kad yra labai 
didelio skirtumo tautų ir vale 
tybių gerbūvyje ir kultūroje. 
Pat-tebesite ir tai kad žemiš 
ko gerbūvio ir dvasinės kul
tūros laipsnis nesutampa su 
krašto gamtos turtingumu ir 
su išgyventų laisvės metų 
skaičiumi. Nelaikykite tuščiu 
pagyrimu Lieivaiposakio, kad 
ji per 20 metų laisvės pa.-ie 
kė daugiau pažangos, negu 
daugelis valstybių per 15G ir 
daugiau laisvės metų.

Viso gyvenimo pažanga ste 
bėtinai sutampa su žmogaus 
dvasios kultūra. Iš daugelio 
pavyzdžių, jeigu imsime Rusi 
ją, natūraliai labai turtingą 
kraštą, matome, kad jai nesi
seka palengvnti žmonių skur 
do, panaikinti priverstino ver 
gų darbo, atsistoti pirmaujam 
čių kultūroje tautų tarpe, to
dėl, k d ten paniekinta žmo
gaus sielos kultūra ir pats 
žmogus Ten paniekinta Evan 
gelijoje telpanti pažiūra į žmo 
gų Nuo to kenčia žmogus, 
nes Evangelijos mokslas apie 
žmogų sutampa su žmogaug 
prigimčia. Kur kovojama prieš 
Evangeliją, ten kovojama prieš 
žmogaus prigimtį — taigi 
prieš žmogų. Iš kitos gi pu
sės nėra didesnio geradario 
už žmogų skelbiantį Evange
liją. Evangelijos skelbėjas ug 
do pagarbą ir meilę žmogui 
gyvenimą pagal prigimtį Bili 
jonais dolerių maiucjama me 
džiaginė pagalba negali pri- 
lygti to gero kurio duoda vie 
nas Evangelijos skelbėjas mi 
sijonierius, nors jis nieko ki 
to neturi, tik Dievo žodį. Die
vą bei žmogų gerbiančią ir 
mylinčią širdį.

Mes lietuviai nebūtume dė 
kingi Dievui ir savo tėvams už 
mūsų krikščionišką sielą jei 
gu nevertintume krikščiony
bės svarbos žmonijai. Kai su
grįš laisvė Lietuvai tai ir ten 
daugiau reikš iš kur nors grįž 
tas Evangelijos skelbėjas, ne 
gu keli milijonai dolerių gau
ti iš kur nors paskolos ar pa
šalpos .

Mirštanti lietuvių karta tiek 
Lietuvoje tiek išeivijoje išau 
gino gana gausiai Evangeli
jos ir krikščioniško gyveni
mo skelbėjų Jums verta atsi 
minti, kad toji lietuvių karta 
vien tik Amerikoje yra išau
ginusi apie 700 kunigų, virš 
2 C00 seselių vienuolių. Kaiku 
rie iš jų darbuose toli už Ame 
rikos, yra lietuvaičių svar
biose pareigose kliauzūrintuo

(pabaiga 6 pusi.)
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i960 m. liepos 2 d. MUSŲ LIETUVA 5 pusi

NATŪRALIZACIJOS DOKUMENTUS

Jums greitai, pigiai ir sąžiningai gali sudary i ko 
merclnė raštinė «LITUANICA» Rua Florencio de Abreu. 
157, 2.0 andar, Conjunto 204, Tel 33 6276 Adresas laiš
kams: «LITUANICA» Caixa postal 7388. São Paulo.

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

Vincai /Po&ilaA Tdúbeliâ
LIETUVIS ADVOKATAS

Kai Jums reiks kokio nors patarnavimo, 
kreipkitės į savo tautietį

RAŠTINĖ .REZIDENCIJA:
Rua Boa Vista, 133 PAUrO Abduna, 36
ò~ andar - sala 11 Moinho Velho,

Fone 63-6273

LIETUVIŠKŲ PAMALDŲ KA 
LENDORIUS

Pirmą mėnesio sekmadieni 
Parque das Nações 10 vai 
Casa Verde, 17.15 vai.
Antrą :
Bom Retire, 10 vai.

GEROS ŽINIOS
JAU GALITE PADĖTI SAVO ARTIMIESIEMS 

LIETUVOJE IR SIBIRE

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

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

paštu 2-3 savaitės.
* Siuntėjas gaus gavėjo parašu patvirtinta nskvitav ma.
* 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. Boguslau^Kas, R Uranium. 240 - Brooklyn Paulista

Rašykite: Caixa posial 403 — São Paulo
SIUNTINIAI Į LIETUVĄ

i

ÕC CIA. L_ I UA.
Madeiras em geral

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

Mnmnn a
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 lirai, 65. 
Vila Zelina - São Paulo.

«TĖVYNES GARSAI»
L‘ETUVIŠKOS MUZIKOS VALANDA.

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

SEKMADIENIAIS
s

1. LIETUVIŠKA MUZIKA PLC KŠTELĖMIS 
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 1425
Priimame komercinius skelbimus ir pasveikini

mus su plokštelėmis!
Galima gauti naujų lietuviškų plokštelių!
Vadovauja «TĖVYNĖS GARsAI» Kolektyvas.

.. Adresas: Caixa Postai 403, S. Paulo. Bí AZI

SÊDE: Rua México, 98 - 9.o - sala 904 — Fone: 52-0229 
Endereço Telegrafieo: «CABIUNA»

Rio de Janeiro
Serraria < 1TA» — Serra dos Aimorés — Município de 

Nauque - Estado de Minas Gerais

SIUVĖJAS

POVILAS AMBROZEVlCUS 
Rua Inhagapi, 9 - V. Zelina 
(prasideda iš A v Zelina. 595)

VIEN’NTT’-yAI ATSTOVAI GARSIOJO VANDENS L INDO T A

!S2/HÃej CAKKIEKI i™
Lindoya vanduo yrf òe^iai 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

P A U L OC'i x i 1 <»sial 3967

E.SLí imermsi

§ «nii.tB'iiiHmww.mniiHiiiii.HbflmiiftiiiiniHi mutt m a ffliffliffliüi m m m m u, m m «• n « m» «•« • ti n m«< « ». 

i ESCRITÓRIO CONTÁBIL «V. ZELINA» i

IRMÃOS BAUŽYS į
RcgUtrndo n® C< RJ C. ®o& on* 55’ f

Pęa. S. José Campos, 8 8/ 2 ~ V. Zelina - S. Paulo j 
J Telefone 63-6005 =

Aberturas de firmas
= Encerramentos de firmas 
g Transferencias de firmas 
g Contrat na Junta Comercial 
J Diskai, na Junta Comercial 
f Escritas Fiscais

Escritas Comerciais
- HORÁRIO das
» Qixwtritaii» ir a įmini) irusis ww >«•<•>>» H»1» >»wwn» » '« wwibw » im

JÍÍÍ n««*”«■ "MVMuwãa ÍSC-2SÜJJ «SSã C »• :*«í •••«***« 13"" « w • ■ ■ a ã uV SS555*' "«ru ãua» 3«ã* ■■■« J*** - =r

! PREKYBOS NAMAI SPRINDYS & CIA. I s • • • i
s Pça. S. José dos Campos, 1 • V. Zelina - Telefonas 63-5915 1

Contratos oe locação §
Canas ne Fiança |
Requerimentos i
Balanços Į
Aivaras diversos
Seguros de rogo e į
Seguros de acidentes

8 as 19 noras.

g Qeleziei iâdirbiniai if dažai viikai elektrai 
g įrengimui namu reikmenų ir zaiilai, 
g ivaiiiauiioi dovanai viiomi progomi.

EJCKITCKIO €©^TAíE8I_

-Naó cimento

Irmãos Nascimento
RE6. C.R.C. SP. Nro 1.484

Atlieka firmų atidarymus, perleidimus, komercines 
ir industrialines apyskaitas, sutvarko dokumec 

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

Juridinis Departamentas — Nejudomo turto pardavimas i 
A v Zelina. 831 — Vila Zelina — Tel 63-7140 - S. Paulo r

- Skaitykite «Músu Lietuva»
įmuk khmmm

•Statybos medžiagos sandėlis ir įvairiu geležiniu daiktu, indu bei darbo įrankiu
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ZELINA, 515 — CAÍXA POSTAL. 4118 — SÃO PAULO

Tradicinis, liepos mėnesio sestadieniais ir sekma

dieniais KERMOŠIUS

VILA ZELINOJE
Čia smagiai praleisi laiką, skaniai užkąsi, su pažįstamais su 
sitiksi ir paremsi parapijos darbus

DALYVAUKIME LIETUVIŲ 
DIENOJE

Birželio m. 30 d. Vila Zeli- 
noje posėdžiavo Bendruome
nės Taryba Dalyvavo du treč 
daliai tarybos narių. Kitas 
trečdalis visuomenės atstovų 
tik retkarčiais pasirodo.

Dienotvarkėje buvo tik Lie 
tuvių Dienos - 35 metų imi
gracijos sukakties minėjimas, 
rugpiūčio mėn. 13-15 d.

Rugpūčio mėn 13 d. vaka 
re atvykusių atstovų, organi
zacijų. valdybų bei įvairių 
priemiesčių lietuvių atstovų 
susipažinimas, posėdis ir va
karienė.

Rugpiūčio mėn. 14 d. sek
madienį, 10 vai. pamaldos 
São Paulo katedroje. į kurias 
kviečiami visi lietuviai daly
vauti

Tą pat dieną, iškilmongas 
susirinkimas. įvairi ir Įdomi 
meninė programa ir pasilinks 
minimas. Ši dalis programos 
bus kurioje nors salėje arti 
miesto centro. Šiomis dieno
mis salės klausimas bus galu 
tinai išaiškintas 15 d. rugpiū 
čio: 11 vai. pamaldos Vila Ze 
linoje, 15 vai. sportas Dar 
yra visa eilė reikalų Bendruo 
menės Tarybai aptarti, todėl 
sekantis posėdis yra šaukia
mas, ateinantį trečiadienį, lie 
pos m. 6 d 20 vai V. Zelinoje. 
Tarybos nariams atskirų kvie 
timų nebus siuntinėjama.

— Birželio m. 29 d. Seselė 
M. Evangelista ir Seselė M. 
Teresė išskrido Amerikon il
gesniam laikui.

— P. M. Čiuvinskienė sekma 
dienį L K. Mot. Dr. susirinki
me įdomiai papasakojo kelio
nės įspūdžius Šv. Žemėje.
'— Angelina Dirsytė birže

lio m. 30 d , kartu su ekskur 
sija išvyko Europon dalyvauti 
Tarptautiniame Eucharistinia 
me Kongrese.

— Liet. Kat. Bendruomenės 
choras šv Petro išvakarėse, 
Vila Zelinoje, mokykloje, bu
vo suruošė šaunų linksmava- 
karį.

— Gimnazijos mokytojas H. 
Nadolskis, «M. L.» skaitytojas 
ir rėmėjas, atostogoms grįžo 
į V. Zelina. Mokytojauja Ita- 
polyje.

Lietuviškas Grožio Salonas

RUA GENERAL FLORES, 135 — BOM RETIRO
Trumpalaikis ir ilgalaikis, karštas ir šaltas sušu

kavimas, plaukų dažymas, kirpimas, ir manikiura
Atsilankyte. p. Virginija ir p. Daiva visuomet jums 

mandagiai, greitai ir sąžiningai patarnaus.

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

A^TAN© IPAVILDNIO
Manufatura de «Botões Estrela»

Rua Prof. Gustavo P. dc 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.

« V E N U S »

— Jaunučių choras, vado
vaujamas prof I. Adomavičių 
tės, dirbs ir atostogų metu. 
Repeticijos būna antradieniais 
ir ketvirtadieniais. 5 vai po 
piet. mokykloje prie bažny
čios. į jaunučių chorą kvie
čiami pradžios mokyklos ir 
pirmųjų gimnazijos klasių lie 
tuviukai. Jaunučių choras yra 
ateitis ir pagrindas jaunimo 
chorui. Tėvai siųskite beriliu 
kus ir mergaites choran

— Vyrų Brolija Petrų, Povy 
lų ir Jonii pagerbimą suruošė 
per Petrines Vila Zelinoje, 
kuris praėjo jaukioj nuotaiko 
je.

— Seselių gimnazijos salės 
reformai aukojo: L ita ioki- 
nas Cr 1.00n,00. Kristina Du
densite — Cr. 2.000,00, Nidelco 
J. Galesco — Cr 2 < 00,-0, L 
Kutkienė — Cr. 500,0 . °ober 
tas Petrokas — Cr 2 00 .00. 
Antanas Dudėniukas - 2 00,00, 
S K žys ur 25 .00 Už au 
kas Seselės nuoširdžiai dė
koja.

— Kermošius Vila Zelinoje 
prasidės kita šeštadieni 9 d. 
liepos I r tolimesnių apylinkių 
tautiečiai fantais prašomi ker 
mošių fantais paremti

— Laiškai: A Lazdauskui,

(pabaiga iš 1 pusi.)

kių — 5 000 bi Raudonarmie 
čių — 23 (KO. c) tvarios kate
gorijos asmenų — 2 720 009.

Išviso <8.493 000
Į čia neįeina žuvę per ka

rus vestus Maskvos prieš Šuo 
miją 1918 m. ir 1959 m., prieš 
Pabaltijį (Estiją Latviją ir Lie 
tuvą) 1918 1919 m prieš I.en 
kiją 1920 m ir 1939 m. prieš 
Gruziją — 1921 1922m . prieš 
Kiniją —- 19 5 1931 m , prieš 
Ispaniją — 933 1939 m, per 
karą 19 G 1915 m.

O kiek žuvo nuo 1947 m, 
iki dabar?

Jei surinktume visus lavo
nus, per kuriuos Kremliaus 
raudonieji ponai atėjo val
džion ir joje laikosi, ir sū
ri nktunl sąryšyje su tuo pra
lietą kraują, tai greičiausiai 
visą Sovietų Sąjungą apklo
tum lavonais ir apipiltum ne
kaltai pralietu krauju.

Draugas

n. iv m ii t» 

J. Ajauskui, V. Tatarūnui, V. 
Tatarūnienei, J. Gudanavičie 
nei, J Kirkilai. W. Urbanavi 
čiui, M Vinkšnaidenėi. A Kai 
riui J. Seliokui, L. Šlapelie
nei, P. Zagorskienei.

MUSŲ JAUNŲJŲ 
GYVENIME

Birželio 24 dieną lietuvių 
kalbos mokyklų mokymai va 
dovaujami Sės. M. Kristinus 
ir ponių m< kytoju H. Mošins 
kienės, Ant. Gudavičienės. M 
Kindurienės ir Jadv. Valeikie 
nės. dalyvaujant parapijos k e 
tonui prelotui Pijui
Ragažinsk«ui ir kitiems sve
čiams, surengė išleistuves Sės. 
M. Teresai buvusiai liet kl. 
mokytojai, kuri birž 29 dieną 
išvyko ilgesniam alkui į Šiau 
rėš Ameriką Tą pačią progą 
buvo paminėtos ir I. Jono 
Giedrio S. J vardinės.

Vera Lucia ir Cecilia Tata- 
runaitės pradėjo šį aktą nuo
širdžiais sveikinimais, po ku
rių buvo visų sudainuota «11 
glausiu Metų» Sės Teresa ir 
Kun Giedrys buvo apdovanoti 
vertingomis dovanomis

Verutė ir Marytė Aleknavi
čiūtės žaviai padeklamavo 
• Zuike is». Kvartetas Elzbieta 
Tamaliūnaitė, Ona Balčiūnai
tė Osvaldas Pakalnis ir Pe
tras Bilevičius visus šventiš
kai nu eikė patriotine dėklą 
macija «Už jūrių marių*.

Gražia*, skambėjo sutartinė 
traukiama visų dalyvių: «Toli, 
toli* ir «Du breliukiai kuni
gai» K

Musų mnzik: s akordeonistas 
Rikardas Tijūnėlis ir pijanis 
tai St Kilčiauskas ir Sandra 
Kindurytė paįvairino progra
ma gerai atliktais muzikos 
kūriniais

Tas iškilmingas aktas buvo 
užbaigtas visų vaiku dainom s: 
«Pražydo alyvos palangėj» ’r 
«Norėčiau aš keliauti».

Padėkos žodi tarė Kun 
Giedrys. <

Po to sekė vaišės Greit ny
ko kalnai sausainių ir saldai
nių stovėjusių iki šiol nepaju 
dinamai prieš kiekviena daly 
vį. Nuotaika kas kartą kilo

Reikia pasidžiaugti ir pas
veikinti to akta organizato 
rtus už tokią puikią, nuošir 
džiai šeimynišką mokytojų ir 
mokinių šventę.

— «Mūsų Lietuvos» Redak 
cija sveikina savo rėmėjus 
bei skaitytojus Vardinių pro
ga, linkėdama visiems daug 

KIRPIMO IR SIUVIMO MOKYKLA

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

Paruošia siuvimo ir kirpimo mokytojas 
valdiškiems egzaminams (habilitação)

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

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

SKAUDA DANTĮ?
Nieko nelaukdamas kreiptis į chirurgą dantistą

eŽh. Alalio cle Jranęa Ca.ma’tg.o,

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

sveikatos ir laimės: Sveikina
mi šie PETRAI:

Andrtjauskas Baltėnas, Ba- 
reišie, Briaunys, Daugelevi- 
čius, Dimanas, Gedzevičius, 
Jakaitis, Jočys Kaunas, Klem 
ka. La plėnis. Lašas Makuš- 
ka. Merkys, Narbutas, Raške- 
vičius, Siniauskas, Štragys, 
Šimonis Šukys, \ encevičius, 
Zaikauskas. Rut-kausfcas.

POVILAI:
Ambrozevičius. Aleknavi

čius. Jokūbaitis Ka’anauskas, 
Kriaučiūnas. Miškinis. Pipi
ras. Pavilonis. Rimšienė. Riau 
ha. Urbonas, Raučiūnas, Ka
jakas.

VLADAI:
Česna Jurgilas. Jakubaitis. 

Kriaučiūnas Rupiems Stu gai 
tis. Valiukėnas ' aliukevičius, 
Vičas, Vijeikis, Žarkauskas.

GEDULO DIENOS NUNÊJI 
MAS- R IO Dr JANEIRE 

196a vi 19 d Rio d_-Janei
ro lietuviai, latviai ir estai 
vieningai minėjo bolševikų 
vykdomo teroro Baltijos vals 
tybėse dvidešimties metų su
kaktį Rosario bažnyčioje bu
vo atlaikyto? pamaldos už žu 
vusius kovoje dėl laisvės ir 
ištremtus į Sibirą pabaltie- 
čius. o vakare šveicarų klu 
bo salėje įvyko iškilmingas 
posėdis. į kurį atvyko ne tik 
lietuviai, latviai ir estai, bet 
ir daug brazilų bei vengrų, 
lenkų ukrainų. čekos'ovakų. 
bulgarų ir kitų tautų esančių 
už Geležinės Uždangos ats
tovų.

Iškilmingą posėdį atidarė ir 
jam vadovavo Dr Alfredo Ru 
sinš. savo kalboje pabrėžęs, 
kad pabaltiečiai minėdami šią 
liūdną sukaktį nesiekia kerš 
to. bet kovoja dėl teisės ir 
teisybės įsigalėjimo p šauly, 
ko\oia prieš Maskvos reži
mą kuris serga moraline at
rofija

I atvijos ministeris Dr Pe
ters Olir»š savo kalboje nuš 
vietė Pabaltijo okupacijos ei
gą ir iškėlė vakariečių pada 
rytas klaidas II Pasaulinio ka 
ro metu, kurių pasek- je 1/3 
pasaulio atsidūrė Maskvos kon 
trelėje.

Lietuvos ministeris Dr Fr. 
Meieris, neseniai grįžęs iš tar 
B'binės kelionės į Europą, a- 
pib.idino europiečių nuotai
kas p vergtų tautų išlaisvini 
mo požiūriu labai energingai 
pabrėžė kad niekada . abal- 
tiečiai nesutiks su Maskvos 

i nurtu ir kGvwHMHfiBMB 
tinio laimėjinro

Pagrindinę kalbą pa&akė 
Dr. Jan Reisser, buv. Či kos 
lovakijcs ambasadorius fciazi 
lijoje iškeldamas pabalio c ių 
šlovingą praeitį ir kulti ios 
aukštumą. (Jo kiek su trupų in 
ta kalba ded. ma atskirai)

Iškilmingą posėdį bait ant 
tylos minute buvo pagerbti vi 
si žuvę kovoje dėl laisvės. Mi 
nėjimas praėjo labai įspūdin
gai^ 

(pabaiga iš 4 pusi.) 
se vienuolynuose. Ką veikia 
kiti viešai besidarbuoją, jús 
tai matote.

Dabar laisvame pasaulyje 
auganti lietuvių karta dvasi
nių pašaukimų skaičiumi ne
prilygsta savo tėvų kanos ar 
savo amžiaus jaunimo kitų 
tautybių kilmės Būtų klaida 
manyti, kad lietuvišką jauni
mą pats Dievas paniekino, 
kad juo nepasitiki. Kaltė yia 
kur nors mūsų pumų tarpe. 
Gal permaža krikščioniškos 
dvasios, gal perdaug dėmesio 
žemiškiems menkniekiams, b 
permaža drąsus .yztis dides
niems dalykams, gal vyresnie 
ji jūsų ,į tai nepadi ąslna. Ne
siimu į tą klausimą atsakyti, 
tačiau yra tiesa, kad iš .ūsų 
tarpo yra nepapiastai maža 
Dievo pašauktų lupti žmoni
jos šviesa. Gyvename laikus, 
kada vieni ryžtasi keliauti po 
erdves, kiti savo gyvenimu 
ryžtasi tapti Kristaus drau
gais žmonijos išganymo dar
be Mūsų laikais visokis vidų 
uniškumas yra dar amžiau 
vertinamas negu buvo praei 
tyje Džiaugiamės, kai jau 
pas lietuvis atsižymi moksle. 
Visa dar labiau džiąugsimės 
kiekviena siela . J iri turės 
drąsos kilti lig Dievo sosto 
šventųjų gyvenimo kel u. tap 
ti Kristaus bendradarbiu žmo 
bijos išganyme ir ,os 
švietime.

Mieli berneliai ir mergai 
tės Dievas. Lietuvių tauta ir 
visa žmonija laukia iš jūsų 
tarpo daugiau pašaukimų ku
nigystei ir vienuoliniam gy
venimui Laisvame pasaulyje 
yra net kel: lietuvių vyrų ir 
moterų vienuolynai. Yra k-uni 
gų seminarijos jūsų gyvena 
muose kraštuose Jums pri
me., u, kad Romo i;- lietuviai 
turime Šv. Kazimiero Kolegi 
ją. kurią patys lietuviu. Ui p 
paremia kad ten besimoka. - 
ėių tėvai atleidžiami nuo >> 
kesčio už savo sūnus. Ten 
baigę mokslą ir pašvęsti ku
nigai darbuojasi ki kvienrs, 
kur kiuris pasininko, o la i ui 
atėjus jie gale*- grįžti į i ie- 
tuvą. Šia proga jums prime
nu, kad kaikada girdimas abe 
jojimas, ar sveur t-apę kuni 
gaiš, vienuolėmis — Letuviai 
galės grįžti į Lietuvą, neturi 
pagrindo Kunigus u vienuo
les saistanti Bažnyč.cs draus 
mė nestatys jokios kl.uties 
norintiems grįžti Lietuvon.

Būti kunigu ar vienuole mū 
su pačių noro tačiau nepakan 
ka Dvasinis pašaukimas yra 
Dievo malonė. Ir jūs, brangūs 
berneliai ir mergaitės, ne vi
si būsite šaukiami būti kuni
gais ar vienuolėmis Visi ta
čiau melskimės, kad Dievo 
malonė rastų lietuvių tarpe 
kuodaugiausiai vertų jo pasi
tikėjimo ir jo malonės gar
bės kad mūsų jaunimas ture 
tų drąsos paklausyti tos Die 
yo malonės. Jums visiems kar 
tu idealizmo degti meile ir no 
ru padėti Kristui ir jo Bažny 
čiai išganyty kuodaugiausiai 
sielų.

Dievas telaimina jūsų jau
nystę. Švenčiausia Marija te
globoja jūsų nekaltumą, švęs 
tasis Kazimieras tebūna juma 
vadu ir įkvėpėju jūsų laukiau 
čiose gyvenimo kovose.
Su meile jums visiems Kristuje 

Vysk. Vincentas Brizgys.
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