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VEŽĖ MANE IŠ NAMU...
Yra sunkiai užgyjamų žaiz 

dų. Viena tokių žaizdų, kuri 
visiems amžiams paliks stam 

- bius randus lietuvių tautos 
kūne, tai 1941 m. šv. Antano, 
birželio 13 d naktį atverta 
žaizda — masinis nekaltų žmo 
nių trėmimas Sibiran, Krem
liuje suplanuotas. Tai baises
nė ir žiauresnė negu žinoma 
Prancūzijoje šv. Baltramie
jaus naktis Vidurnaktį enka
vedistai, miestuose ir kaimuo 
se, sulig iš anksto paruoštų 
sąrašų, jėga brovėsi į namus 
krovė į sunkvežimius, ir ve
žė iš namų. . S dig statisti
niais daviniais pirmosios oku- 
pacijos metu, į vergų stovy
klas, sunkiems darbams, ba
dui ir mirčiai išvežė apie 50 
tūkstančių Apie pusė ištrem 
tųjų nematė daugiau Lietu
vos Sunkus darbas, badas pa 
laužė sveikatą ir užgesino 
gyvybę Juos priglaudė šalto
jo Sibiro žemė O tie, kurie 
grįžo, dauguma su palaužta 
sveikata ir karčiu nusivyli
mu,-nes savo gimtajame so
džiuje rado barzdylą mongolą 
šeimininkaujantį

Grįžusiam iš Sibiro yra ne
įmanoma mieste apsigyventi 
i • gauti darbas Nelengva ir 
prie kolchozų pritapti. Kol
chozų viršininkai bijo juos 
priimti. Antrasis didysis trė 
mimas prasidėjo komunistams 
antru kart grįžus Lietuvon ir 
pradėjus žmones į kolchozus 
«savanoriškai» varyti. Taip 
buvo 1947 m. Sibiran išvežė 
apie pusę milijono lietuvių, 
kuriuos toks pat likimas išti
ko kaip ir 1941 m. birželio 
mėa išvežtuosius. Sunkus dar 
bas, šaltis ir badas juos pa
kirto.

Masiniai trėmimai liovėsi 
Stalinui mirus. Lietuvių tau
tos naikinimas, tik kitomis 
priemonėmis nė šiandien nė
ra sustojęs. Laikas nuo lai
ko, komunistų kontroliuoja
mas radijo ir spauda prane
ša, kad štai būrys iš vieno, 
tai iš kito miesto vyksta «sa 
vaaoriškai» tolimosios Rusi
jos dykumų plėšti, kanalų 
kasti. Čia daugumoje jauni
mas mobilizuojamas.

Visi šitie išvežimai priklau 
so šėtoniškiems Kremliaus 
planams sunaikinti lietuvių 
tautą Išvežtųjų vieton iš gi 
lumos Rusijos burliokų gau
jas atsiunčia. Šitokiu žmonių 
maišymu tikisi greičiau kola 
nizuotus kraštus nutautinti. 
Dar ir dabar yra nemaža Si
bire lietuvių tremtinių. Jauni 
vyrai nuvežti pačioje šiaurė
je sunkiems kasyklų dar

bams. Daugumas jų, ypač bu 
vę partizanai, negrįš Tėvy
nėn, kurią taip karštai mylė
jo ir už kurios laisvę buvo 
pasiryžę gyvybę paaukoti. O 
nelygioj kovoj, už ėvynę ir 
Dievą yra kritę virš 30,000 
rinktinio Lietuvos jaunimo. Ir 
pagaliau, po tiek kančių, kovų 
ir pralieto kraujo Lietuvos 
padangėje, anot Maironio, dar 
nematyti aušros, jokio tekan 
čios laisvės saulės spindulė
lio.

Gal būt nevienas šiandien 
apsidairęs tarptautinės poli
tikos painiavose, kur raudo
nijo kolonializmo aukoms vis 
dėlto per mažai dėmesio krei 
piama, suabejos kovos pras 
mingumu, nuleis rankas pasi 
traukdamas iš laisvės kovų 
fronto. Bet kai galva nuosun 
kių minčių svyra, anot Dr. 
V. Kudirkos, tuomet pažvelk 
į savo draugų darbą, iš nau 
jo atgimsi.. Pažvelkime į su 
dėtų aukų daugybę ant Tė 
vxnés aukuro, į Sibiro tremti 
nių kančias, į persekiojamą 
mūsų brolį Lietuvoje. Niekas 
šiandien ramia sąžine, kada 
vyks a lemiamoji kova už 
Lietuvą, gyvent laisvėje ar 
būt nušluotai nuo žemės pa
viršiaus, negali apleisti kovos 
lauko Mes privalome dirbti 
ir kalbėti už tuos, kurie bru 
talia jėga buvo išvežti š na
mų. Mes jų vardu privalome 
belst s į laisvojo pasaulio są 
žinę greičiau praskinti lais 
vės kelius vedančius į na
mus.

PASAULYJE
PAS KOMUNISTUS VIS 

KITAIP...

Praėjusią savaitę Kremliaus 
raudonasis diktatorius Kruš- 
čiovas viešai ir iškilmingai 
paskelbė, kad maisto produk
tams 30% pakepamos kainos 
Reiškia gyvenimas pabrangs 
ta 30% iš karto.

Maisto produktų kainų pa
kėlimu, ypač darbo žmonės 
niekad nesidžiaugė. Bet So
vietiniame «rojuje» yra ki 
taip. Maskvos «Pravda» rašo, 
kad kainų pakėlimu gyvento
jai džiaugiasi ir Kruščiovo 
kainų pakėlimui pritaria 
Taip gali būti tik Rusijoje, 
kur visos liaudies vardu kai 
ba Kruščiovas ir jo žento re 
daguojama spauda

ARGENTINOJ E

Susidariusią padėtį daug 
užsienio spaudos pateisina. 
Kariuomenės vadovybė dikta 

tūriškai pasielgė tuomet, kai 
pamatė, kad kraštas gali kris 
ti j komunizmo ir peronizmo 
diktatūros nasrus ir anarehi- 
jon pasinerti. Buvęs prez. 
Frondiz , kaip dabar aiškėja 
ir viešumoj skelbiamų doku
mentų, turėjo slaptų ryšių bei 
įsipareigojimų komunistams 
ir peronistams. Kariuomenei 
kito kelio nebuvo, kaip tik da 
bar pasirinktasis.

— Amerika Argentinai su
teiks stambią paskolą pinigo 
sustiprinti.

— Sovietų Rusijoje tik Pa
baltijo respublikos, Lietuva, 
Latvija ir Estija atidavė «vy
resniam broliui» Maskvai nu
statytą duoklę javų ir mėsos. 
Kitos respublikos neištesėjo 
— trūksta javų ir gyvulių.

— Lietuvoje šiais metais la 
bai lietingas pavasaris. 25 d. 
gegužės viename laiške rašo 
kad dar bulvės nebuvo prade 
tos sodinti,. .<lįKrfį^:r, ---- - -- - • -

SUKILIMAS VENEZUELOJE 
NU MALŠINTAS

Venezueloje vos spėjo lik- 
viduoti vieną sukilimą, tuoj 
prasidėjo kitas Praėjusios sa 
vaitės pabaigoje komunistuo
jantiems karininkams, (neko- 
muuistus karininkus arešta 
vo), pavyko karo laivyno ba 
zėje Cabello uoste pravesti 
ginkluotą sukilimą prieš kraš 
to vyriausybę Sukilėliai bu
vo įsistiprinę tvirtovėje. Juos 
iš ten sunku buvo iškrapšty
ti Vyriausybė malšindama su 
kilimą, tvirtovę bombardavo. 
Sukilimo metu žuvo 550, o su 
žeistų arti pusantro tūkstan 
čio Sukilimo organizatorius 
buvo vienas iš kariuomenės 
atleistas karininkas. Komunis 
tai norėtų Venezuelą pavers
ti antrąja Kuba.

— Čekoslovakijos keli šim 
tai studentų gegužės m pir 
mą sostinės gatvėse, eisenos 
metu, protestavo prieš Čekos 
lovakijos ryšius su Rusija ir 
Kuba
Čekoslovakijoje buvo nugriau 
tas paskutinis paminklas pir 
mam jos prezidentui Massary 
kui, kuris čekams yra tuo, 
kuo lietuvių tautai Dr J Ba 
sanavičius ar Dr. V. Kuuirka.

— Spėjama, kad «slaptoji» 
prancūzų armija Aržeiijoje 
sustabdys terorizmo veiksmus 
kuri yra priešinga Arželijos 
nepriklausomybei ir nuo Pran 
cūzijos atsiskyrimui.

AMERIKA NEŠELPS D ’ UGIAU 
KOMUNISTINIŲ KRAŠTŲ
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«Mūsų Lietuvos» bendradarbį, rašytoją poetą, 
Mauà kleboną,

KUN. KANAI NINKĄ ALEKSANDRA ARMINĄ 
į prelatus pakėlimo proga, nuoširdžiausiai 

sveikiname.
«Mūsų Lietuvos» Štabas.

Caro laikais buvo daugiau laisvės
Komunistai apsiginklavę 

obalsiais — laisvė, lygybė 
brolybė, vykdo savo didžiau
sią, propagandą visame pa
saulyje, bet iš tikrųjų realy
bėje tie žodžiai įgauna visai 
priešingą prasmę. Vadinasi, 
nėra laisvės, nėra lygybės, o 
vietoj brolybės žiauriausia 
vienas kito neapykanta, pa
vydas, kerštas, na — ir ne
girdėta baisi luomų kova

Jeigu caro laikais tiek būtų 
laisvės, kiek dabar Rusijoj 
tai pirmieji komunistai nebūtų 
išėję gyvi nei iš Sibiro kator 
gų, nei iš kalėjimų

Rusijos žmonės ir darbiniu 
kai raudonąjį komunizmą ant 
sąvo kailio per 45 meius pa
tyrę, jokiu būdu nenori rašy
tis prie partijos. Dėl to iki 
šiol visoj Rusijoj vos 5 nuo
šimčiai teprisirašė j komunis 
tų partiją. Ir tai daugiausiai 

d nusprendė neteikti daugiau 
paramos komunistų valdo
miems kraštams. Lig šiol mi 
Ii jonai dolerių buvo siunčia
mi Lenkijon, Čekoslovakijon 
ir į kitus kraštus. Komunisti 
niams kraštams nebus par. 
duodami nė javai.

- RYTŲ VOKIETIJOJE, ko 
munistų valdomoje, kaip pa
tys komunistai per spaudą 
prisipažįsta, trūksta sviesto, 
mėsos ir kitų maisto produk
tų, Prisimintina, kad Rytų Vo 
kietija yra ūkio kraštas, turin 
tis didžiausius derlingos že 
mės plotus. Bet ir čia žmo
nės yra suvaryti į kolchozus, 
už Lt ir derlius krito, Komu 
nistai skundžiasi, kad žemės 
darbininkas tik tol dirba, kol 
pr e jo komunistas stovi.

NAUJAS MINISTERIŲ 
KABINETAS

Dabartinis ministerių kabi 
netas trijų savaičių laikotar 
pyje atsistatydins. Organizuo 
jama nauja vyriausybė, kurios 
sąstatas šiuo metu, pasita
riant su partijų vadovybėmis, 

tikėdamiesi gauti daugiau at
lyginimo, ar duonos, kiti gi 
bijodami persekiojimų, arba 
pataikaudami komunisiams, 
manydami, kad bus patoges
nės gyvenimo sąlygos

Tokia partija demokratiniuo 
se kraštuose tik su penkiais 
visų gyventojų nuošimčiais 
būtų visiškai niekis, o Rusi
joj viskas Nes Rusijoj vieš
patauja teroras, prievartei ir 
tik tokiu būdu toji'maža ko
munistų saujelė gali valdyti 
220 milijonų gyventojų tautą. 
Dėl to žiauresnės diktatūros, 
kaip komunistų pasaulio isto
rija dar nebuvo girdėjusi ir 
nebuvo turėjusi. Carų dikta
tūra tik šešėlis sulyginau at 
su Stalino ir Kruščiovo bu
vusio ir dabartinio Rusijos 
viešpačių kruvina diktatūra 
ir persekiojimais.

J. B.

yra renkamas. Ministério pir. 
mininko vietai užimti yra mi 
nima daug vardų. Tarp jų ir 
senatorius Auro Moura Audra 
dė, kandidatas į São Paulo 
gubernatorius Bet kol kas tik 
gandai, nieko tikro nėra ži
noma.

Yra gandų, kad eilė dabar
tinių ministerių pasiliks, nesi 
kandidatuos į deputatus. Bet 
taip pat tik gandai.

— JANIO QUADROS kandi
datūrą į gubernatorius užre 
gistruos PL (Partido Liberta 
dor). Tai vienintelė partiją, o 
jų yra trylika, kuri remia Ja 
nio Quadros kandidatūrą.

Janio Quadros interiore yra 
trečioje vietoje Geriausia rei 
kalai stovi interiore Adhe 
mar de Barros. Antroje vieto 
je Jose Bonifacio Coutinho 
de Nogueira. Daugiausia nus 
vers São Paulo miestas.

Lietuvos nacionalinė
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Solistė Irenė
Maždaug prieš 12 metų iš 

Vila Zelinos išvyko Amerikon 
muzikas J. Stankūnas su šei
ma. Jų dukrelė Irenė tuomet 
buvo apie 9 metų amžiaus. 
Amerikoje pradėjo studijuoti 
muziką. Moks o pasekmės gra 
žios Štai visiems lietuviams 
žnomas kompozitorius J. Ži
levičius šitaip atsiliepia apie 
Irenę Stankūnaitę:

Irena Stankūnaitė, baigianti 
aukštuosius muzikos dainavi
mo ir fortepijono mokslus, 
programoje pasirodė kaip pri 
brendusi solistė - dainininkė. 
Jos balsas jaunas, sodrus, ly
rinio skambėsio, plačios apim 
ties, pajėgus. Moka puikiai 
kontroliuoti balsą, nevaržo
mai pasineria j meniškąją iš
pildymo dalį. Koloratūrinio 
balso struktūra duoda gali
mybės laisvai vartoj aukštuo 
sius garsus.

Atliktieji Al. Kačanausko 
«Mano gimtinė» ir «kad aš 
našlaitėlė» įrodė, jog solistė 
turi gražia ištarą ir pilnai su 
pranta lietuviškosios dainos 
dvasią — būdą. Labai vyku
siai atliko su rečitativu «Kad 
aš našlaitėlė* užbaigoje ryš. 
kiai. perduodama našlaitės da 
lią. J. Stankūno parafrazuotą 
«Ko vėjai pučia» dainą ti
krai, natūraliai perteikė kai-

VĖL «SAVANORIAI» STATYS
TILTĄ PER URALĄ

Gegužės 16 d iš Vilniaus 
vėl išvyko statyti tilto per 
Uralo upę nauja komjaun o- 
iių, «savanorių» grupė Dabar 
komplektuojama jau ir kita, 
stambi jaunimo grupė — ir 
jos lauttia darbai, sparčios 
statybos tolimose Sovietijos 
srityse.

Gegužės 19 d minėjus 
pionierių organizacijos 40 m. 
sukaktį, gegužės 17 d. į Le 
ningradą, Minską, Kaliningra 
dą išvyko šventėje dalyvauti 
Vilniaus moksleiviai ir vaikų 
namų auklėtiniai, vad. pionie 
riai (jie vadinami ir «jaunai

Stankūnaitė '
l •

mo prisiminimo nuotaiką. Čia 
tenka- pastebėti ir J. Stankū
no, kaipo kompozitoriaus vy
kusiai paruoštą muzikinę ap
rangą. Jis čia įrodė puikiai 
sugebąs įrėminti liaudies me
lodijas ir pritarimo rėmuose. 
Autorius turėtų panašių dai
nų išspausdinti, augant didės 
niam skaičiui dainininkų jos 
būtų labai vertinamos. S. Če- 
rienės «Lietuvos laukai» iabai 
sentimentalus dalykas, nesu
daro sunkumų dainininkei per 
duoti, nes tekstas pats už sa 
ve kalba. Solistė ilgėsio nuo
taiką gerai perdavė.

Antroje dalyje solistė pa
dainavo G. Puccini ariją iš 
op. «La Bohema» ir L. Ar- 
diti, labai dainininkų mėgsta 
ma ypač koloratūrinių balsų 
«II Bacio» — «Bučkis». Solis
tė parodė gerą operinės ari 
jos apvaldymą (Musettos) ir 
visišką savo pribrendimą. O 
«Bučkyje» parodė koloratūri
nio balso sugebėjimus. Žo
džiu, solistė pasirodė visoje 
pilnumoje. Fortepijonu paly
dėjo jos tėvelis grakščiai for 
tepjjoną apvaldydamas Solis
tė turėtų daugiau viešai ro
dytis ir koncertų rengėjai tu
rėtų ją kuodaugiau kviestis 
programų atlikimui, ji pilnai 
suteiks visiems malonumą.

siais leniniečiais*). Panevėžio 
mokyklų pionieriams, pagal 
Vilniaus radiją, «nusišypsojo 
dar didesnė laimė» — jie pa
siųsti į sostinę Maskvą, d ly- 
vauti Kremliuje surengtose iš 
kilmėse.

— Gegužės 17 d. Vilniuje 
mirė Lietuvos draugystės ir 
kultūrinių ryšių su užsienių 
šalimis draugijos pirmininkas 
Povilas Rotomskis. Komunis
tų partijos nariu jis buvo nuo 
1923 m, be to partija jį laiko 
aktyvi, revoliucinio judėjimo 
Lietuvoje dali viu. Šis, pagal 
spaudą ir Vilniaus radiją «iš
tikimas liaudies sūnus» palai
dotas Vilniaus Antakalnio ka
rių kapuose, kur palaidoti ir

Halina Didžiulytė Mošinskienė
☆ ☆

☆

Tu —
Išdidus ir šaltas, kaip uola.
Pūgos kumčiai daužo tavo kaktą. —
Tu stovi tiesus, akyse — naktis.
Tavo rankos nusvyrusios ir tokios baltos.

Tu nejudi iš vietos, kai žemė prabunda 
Akių gelmių nesiekia saulės pluoštai — 
Tylus kaip akmuo, kurio papėdėj dunda 
Pavasario aistra šniokščią upokšniai. —

Ar skleidžiasi ramunė,
Ar orchidėja gležna —
Tu vi»ad esi abėjingas. —
Ar švininis dangus grąso,
Ar akinanti giedra.
Ar groja vėjo vargonai didingi —

Tavo vyzdžių gelmė nesudrumsta. — 
Tik vieną kartą tu ištiesei rankas — 
Jos tokios baltos ir tokios šaltos — 
Jomis nešei mane į dausas 
Lyg viesulas aistringas ...

Ir aš paklausiau — kas tu toks?
Iš kur atėjai? —
Tik tada tu galingai prabilai:
— Aš — Likimas,
Mano saujoj tavo gyvenimas audringas 1 —

kiti stambus Lietuvos komu
nistų veikėjai ir pareigūnai.

— Mokyklose prasidedant 
vasaros atostogoms, pagal Vii 
niaus radiją, dalis Lietuvos 
mokytojų pabuvos Bulgarijos. 
Vengrijos, Vokietijos «demo
kratinės respublikos» kuror
tuose, o kitos dalies laukiąs 
sunkus darbas pačioje Lietu
voje. Birželio 1 d. iš visos 
Lietuvos kviečiama į Vilnių 
apie 450 mokytojų dalyvauti 
vad. kvaiif kacijos kursuose.

— Gegužės mėn. vidury 
Vilniaus universitete įvyko 
studentų akademinio choro 
koncertas. Šalia sovietmių kla 
sikų dainų, buvo išpildytos ir 
lietuvių liaudies dainos Šis 
studentų choras yra koncer 

tavęs studentams Ukrainoje 
ir kitur. I

MILTŲ VAŽIUOJA Į 
KLAIPĖDĄ

Viename laiške iš Lietuvos 
rašo apie sunkią darbo žmo
nių būklę. Žmogus dirba miš
ke, rąstus kerta ir uždirba tik 
vieną rublį per dieną ‘Mes 
daug dirbame», — rašo laiš
ke, — o uždirbame tik juodai 
duonai. Veda ir varo poneva 
lia į rojų su lazda Šaukia ir 
šaukia, kad mes mažai tepa- 
dirbame*.

Savų grūdų neturi, reikia, 
pirkti uždirbtus ir užaugintus 
grūdus. Už 50 klgr rugių mo 
ka 18 rublių, o valstybei kol
chozai parduoda 100 klg. už 
50 kapeikų

Norėjo šventėm nusipirkti 
baltų miltų, važiavo į Klaipė 
dą bent kelis kartus, bet mil
tų negavo. Kaimynas, taip pat 
nuvažiavęs Klaipėdon miltų 
ieškoti, eilėje išstovėjo nuo 
ryto iki vakaro ir nieko ne
gavo. Be to, jis sušalo ir su
sirgo.

SENIEJI PRUSAI JAU 6-JAM 
ŠIMTMETY TURĖJO RYŠIŲ 

SU VAKARŲ EUROPA

Istoriniai daviniai rodo, jog 
genieji prūsai jau pradžioje 
6-to šimtmečio palaikė ryšius 
su Vakarų Europos imperija 
kurią tuomet valdė Ostgotų 
vadas Theodoric (489 526) To 
ji imperija apėmė visą Itali
ją, dabartinę Prancūziją, Is
paniją, įvairias germanų gi
mines.

Theodoric, nors pats nemo
kėjo rašyti, bet apsupo save 
geriausiais tų laikų rašytojais 
ir išminčiais, kurie gelbėjo 
adminis ruoti tuos milžiniškus 
pietus Jis užmezgė ryšius ir 
su prūsais, turėjusiais jautais 
laikais stiprią v Istybę

Yra užsilikęs Theodorico 
laiškas prūsams, kuris skam
ba 'aip:

«Jus nuoširdžiai sveikinda
mi, pranešame, kad su dėkin 
gurnu gavome jūsų gintarą. 
Tą gintarą kaip labai lengvą 
medžiagą jums išmeta jūrų 
banga, kaip jūsų pranešime 
sakoma »

Matomai, prūsai buvo pa
siuntę pas Theodoricą save 
atstovus su raštu ir dovano
mis.

i
VILNIAUS ELEKTROGRAFI-
JOS INSTITUTAS VIEN INTE 
LIS VISOJE SOV. SĄJUNGOJE

\ ilniuje veikiantis Elektro 
gr fijos institutas yra vienin
telis visoje Sov S-goje. Lietu 
va yra pionierium tos naujos 
technikos šakos. Kitom res
publikom su tąja technika su 
pažindinti, kitą mėnesį Lietu 
vos pavilijone Mas k v o j e 
Įvyks speciali elektrografijos 
technikos paroda.

E.

Mano Kelione i Kolumbija ir Venezuela

19Ó2 Metais
~^W, Jurgélã

Pradėdamas aprašinėti savo nuolat išlaikomu aukštu kul
kelionę į Kolumbiją, aš norė
čiau įterpti vieną straipsnį iš 
laikraščio «Miami News, pa
rašytą Hal Hendrixo, kuris 
yra Pietų Amerikos problemų 
žinovas. Jis yra parašęs, mi
nėtame laikraštyje, 20 straips 
nių kad padėtų savo skaity
tojams geriau suprasti mūsų 
kaimynus pietuose. Tai da
rau todėl, kad žmogui pavie
šėjusiam Kolumbijoje vos po 
rą savaičių yra sunku sužino 
ti apsčiai tikrų faktų apie tą 
kraštą.

KOLUMBIJA — PALAIMA IR 
TRAGEDIJA

Kolumbijos respublika, ry
manti ant Pietų Amerikos 
šiaurės vakarų kampo, yra 
padoksas. Ji pasižymi savo 

tūros lygmeniu per visą savo 
istoriją, ir gausiu skaičiumi 
profesinių žmonių pasišven
tusių viešajam gyvenimui.

Jos tragedija tebesitęsia to 
dėl, kad beveik per 14 metų 
ten eina pilietinis karas, ir 
partizaniškas banditizmas, at
rodo, yra nebeišnaikinamas. 
Smurtas yra nuskynęs, iki 
šiol, apie 300.000 gyvybių.

Kaipo keistenybės žymė pa
stebėtina, kad tai yra vienin
telis kraštas visoje Lotynų 
Amerikoje pavadintas Kristu
po Kolumbo vardu, nors tą 
kraštą atrado visai ne jis.

Šiandien Kolumbija yra vie 
nas tvirčiausiųjų J.A.V. bių 
draugų kitų Lotynų Amerike s 
valstybių tarpe. Ji taip pat 

yra sripriausia anti Castro 
respublika šiame žemės pus
rutulyje.

KIETOS LINIJOS VADAS: Ko 
lumbijos iniciatyva buvo su
šaukta Amerikos Valstybių 
Organizacijos užsienių reika 
lų ministerių konferencija Pun 
ta del Este, Urugvajuje, pa
sireiškusi prieš Fidel Castro 
komunistinę diktatūrą Kubo
je. Tai buvo Kolumbija, kuri 
vedė «kietosios linijos» bloką 
tame lotynų tautų sambūryje.

Pasekmėje tos garsios, bal
singos pozicijos prieš komu
nizmą ir prieš Castro, toji 
tvirtai demokratinė preziden
to Alberto Lleras Camargo 
Kolumbijos vyriausybė tapo 
pirmuoju Castro perversmo 
specialistų taikiniu.

Užimdama apie 440.000 kva 
dratinių mylių plotą, Kolum
bija prilygsta didžiu Texas. 
Oklahoma ir New Mexico su

dėtiems krūvon, ir yra ket
virtoji plotu valstybė konti 
nen e Tai vieaintelė Pietų 
Amerikos valstybė turinti 
krantus prie dviejų vandeny
nų — Ramiojo ir Karibų jū
ros.

Jos klimatas įvairuoja (kei
čiasi) nuo didžiausio tropikų 
karščio iki spiigų šalčio, o 
jo temperatūros priklauso nuo 
paviršiaus aukščio.

Dauguma iš 14 milijonų Ko 
lumbijos gyventojų yra mies
tuose Jų papročiai ir kultūra 
turi stiprų ispanišką atspalvį.

ISPANŲ VALDYMAS: Ispa
nų tyrinėtojų atrasta 1500 me 
tais, kas dabar yra Kolumbi
ja. buvo Ispanijos Karūnos 
valdžioje iki nepriklausomy
bės paskelbimo 1813 metais. 
Ispanai vėl atkariavo Kolum
biją keturiems metams pras
linkus, bet prarado vėl, 1817 
m, kai garsusis tautinis di 

dvyris Simon Bolivar ir ge
nerolas Francisco de Paula 
Santander, laimėjo prieš is
panus galutinę pergalę.

Tada buvo įvykdyta Boli
varo svajonė sujungti Naują
ją Granadą, kaip tada buv» 
vadinama Kolumbija, su Ve 
nezuela ir Ekvadoru, į vieną 
didelę «Kolumbijos respubli 
ką*. Tačiau ši sąjunga iširo 
1830 m , kai Venezuela ir Ek- 
vador pasitraukė ir tapo ne
priklausomomis Tada 1832 
m. Kolumbijos konstitucija pa 
skelbė federalinę valdžią.

Dabar Kolumbiją niokoja 
karčios rietenos ir kovos tarp 
dviejų valdančių partijų, libe 
ralų ir konservatorių Jų ne
sutarimai įžiebė pilietinį ka 
rą, kuris dabar išsigimė į ban 
ditizmą ir Castro kurstomą 
sukilimą.

1957 metais buvo sudarytas 
taip vadinamas «tautinis iron
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Musu poeto Maironio kilmė
Šiemet 100 metų, kaip išvy 

do šio pasaulio šviesą didis 
tautos genijus poetas Mairo 
nis Mačiulis. Jo tėvai Alek
sandras Mačiulis ir Ona Kur- 
mauskaitė susilaukė dviejų 
vaikų, kurie abudu mirė. Nu
siminė tėveliai Jau galvojo, 
kad Dievas nebelaimins dau
giau jų šeimos ir nebeduos 
užauginti nors vieną gyvą 
vaikelį. Bet štai, praėjus il- 
gesniai pertraukai, gimsta tre 
tysis iš eilės vaikas, būsimas 
Lietuvos dainius ir poetas, 
o beio busimasis Bažnyčios 
pažiba — prelatas, Kauno ku 
nišų seminarijos rektorius ir 
Vytauto Didžiojo universiteto 
profesorius.

Šiek tiek plačiau apie jo 
kilmę Maironio tėvas Alek
sandras, nors nemokėjo pa
gal anų laikų sunkias aplin
kybes, rašyti, tik šiek tiek 
paska tė, bet buvo karališka
sis valstietis — laisvas ūki
ninkas Jis buvo labai links
mo budo žmogus, apdovano
tas praktišku protu, geru nu
simanymu ūkio reikalams, dėl 
to mokėjo gražiai ūkininkau
ti ir tvarkytis. Gyveno Berno 
tuose, 6 kilome-rài nuo Du
bysos ir priklausė Betygalos 
parapijai.

Už 4 kilometrų nuo savo 
namų jis valdė ir antrą ūkį, 
taip vadinamame Steponkie- 
my. Abu ūkius labai gražiai 
vedė ir, laikydamasis griež
tos dienotvarkės, sugebėjo 
abiejuose ūkiuose pakelti že
mės našumą ir klestėjimą. 
Kaimynai su pasigerėjimu žiū 
rėjo į Mačiulių šeimą, bet ir 
pavydėjo. Dėl to eidavo klaus 
ti, kaip jis sugeba taip pakel
ti žemės našumą. Malonaus 
būdo Aleksandras Mačiulis 
mokėjo reikale ir patarti ir 
padėti savo kaimynams.

Neužmirškime, kad prieš 
100 metų Lietuvoje dar buvo 
įsigalėjęs bajorų luomas ir 
galvas iškėlę žiūrėjo į žemes 
nio luomo žmones, nors tų 
laikų bajorai daugumoj buvo 
nuskurę ir apiplyšę plikbajo

riais vadinami, bet su Alek
sandru bajorija mielai bičiu
liavosi Bajorai jį dažnai 
kviesdavo į savo dvarus šei
mininkauti pokylių metu. Be 
to Mačiulis turėjo įdomų ar
klį, kurį išmokino šokti, dėl 
to bajorai kviesdavo jį į savo 
pokylius kartu su arkliu. Kiek 
jis ten pridarydavo «šposų», 
kad visi išgriūdavo nuo juo
ko Bajorai dar ir dėl to ieš
kojo draugystės su Mačiuliu, 
kad jis turėjo nemažai pini
gų, o bajorija buvo suvargu
si, išsekusi, tūlas neturėjo 
nei arklio kuo vaikus į mo
kyklą nuvežti Na, ir lindo ba 
jorai pamažu į Aleksandro 
kišenę.

O kasgi buvo Aleksandro 
Mačiulio žmonelė Onutė? Pa
sakysiu trumpai. Betygalos 
klebonas Šredersas labai ne
vertino bajorų, kam jie taip 
nusigyvenę o vis vien aukš
tai nešasiy bet iki kaklo įlin
dę į skolas, nors puotauti tai 
nepraleisdavo progų. Dėl to 
klebonas nenorėjo, kad Alek
sandras imtų sau žmoną iš ba 
jorų, nors tie, kaip musės 
apie medų sukinėjosi, kad jis 
pirštųsi jų dukterims Klebo
nas ėmė ir rasiu 1 ė Aleksan 
drui labai gero ūkininko, baž 
nyčios maršaiko, dukterį Onu 
tę Ka (Barauskaitę. Mačiulis 
ją ir vedė.

V enas bajoras vardu Os- 
trauskis, Pasandravio dvaro 
savininkas, ėmė ir subaokru 
tino. Kadangi Aleksandrui Ma 
čiuliui jis buvo gerokai pra- 
siskol nę.s, tai ir pasiūlė už
imti jo dvarą. Tokiu būdu 
Mačiulis tampa dvarininku ir 
tame dvare gimė mūsų gar
bingasis poetas Jonas. Jis gi
mė 1862 metais. Tai tiek trum 
pai apie poeto kilmę.

MUSŲ LIETUVA

H. Mošinskienė

MCTINA.
(Skaityta L K. Moterų D-jos susirinkime 1962 m gegužės 20 d.)

Ant sidabrinės jos galvos 
Uždėjo skausmas sunkią ranką. 
Pavasariai sugrįžta. Ant kalvos 
Žolė žaliuoja. Paukščiai renkas.

Tik jų nėra. Pamiršo kelią 
Į lizdą gimtąjį vaikai. — 
Jie nusivijo savo dalią. — 
Išbalo motinos plaukai.

Gal vietoj laimės jie girdės 
Vien baisų pragarą patrankų? 
Gėla ant motinos širdies 
Uždėjo geležinę ranką.

Motina — tai gražiausias 
žodis visos žmonijos lūpose. 
Šiame žodyje sukaupta mei
lė. kantrybė ir nuolankumas. 
Jame atsispindi amžinas pa 
vasaris, gaivinanti šilima, jau 
kus namų židinys.

Motina savo širdyje neša 
Dievo suteiktą palaimą, ji yra 
mūsų žemiškas angelas sar
gas ties gyvenimo bedugnė
mis, ji — šviesus žiburėlis, 
kuris skaisčiai blykčioja, kai 
juoda neviltis bando mus sau 
paglemžti. Be motinos meilės 
pasaulis būtų tuščias ir nykus 
kaip po didžiojo tvano.

Moteris tapusi mot na, jau 
nuo pat pirmojo kūdikio riks
mo nebepažįsta ramybės, ne
bežino poilsio. Dieną ir naktį 
jos akys yra išplėstos ka p 
aro, ir jos ausys yra jautrios 
kaip stirnos. Jos mintys, jos 
darbai, jos malda — viskas 
rišasi su jos vaikais: — Ar 
jie sotūs? Ar jie gerai jau
čiasi? Ar jiems nieko blogo 
nea sitiko?... Tai vis klausi
mai, kurie dieną naktį kvar
šina motinos galvą Jj užmirš 
ta save, nes jos širdyje nebe 
ra v:etos meilės SAU. Ji pati 
to nenujausdama tampa savo 
vaikams meilės simb liu. Sa
vo didžioje meilėje, ji palai
doja visus savo jaunystės 
troškimus, svajones, atsisaky 
dama nuo visko kas viliojo 
širdį, atsiduodama tik vaikams

Kažkokia legenda pasako
ja: Kartą buvęs toks gražus 

jaunikaitis, kuris įsimylėjo la 
bai gražią merginą. Toj vi
siškai pavergusi jo širdį, 
džiaugėsi atmušusi jį nuo vi
sų varžovių. Jaunikaitis žino
jo, kad nei viena kitų mergi
nų jam neįtiks į žmonas. Jis 
jai pasipiršo. — «Tekėsiu už 
tavęs, mano brangiausias, bet 
tik su viena sąlyga.,.» — «Sa 
kyk, kokia? -- Viską išpildy
siu!» — sušuko įsikarščiavęs 
jaunuolis. Mergina pasiraivė, 
apkabino jo kaklą baltomis, 
kaip gulbės kaklas rankomis, 
nuleido tamsias blakstienas 
uždengdama aistra žaibuojan
čias akis ir tarė: — «Tekėsiu 
už tavęs, jei vestuvių dova 
nai atneši man savo motinos 
gyvą širdį!»

Jaunikaičiui nugara pašiur
po pagaugais. Jis nulenkė sa 
vo švies ą gaivą ir susimąs
tė, bet, kai jis vėi pažvelgė 
į mylimąją, jos lūpos buvo to 
kių gundančių pažadų pilnos, 
kad nedvėjodamas sušuko: 
«Padarysiu viską, tik tekėk 
už manęs.» «Pažiūrėsim ..» — 
nusišypsojo abejojančiai ža
vinga mergina.

Jaunikaitis pašoko ir par
bėgo į namus Jis nieko kito 
nebematė tik aistringai spin
dinčias merginos akis ir tas 
prisirpusias lūpas pagundos 
pilnas Jis išėmė motinos šir
dį ir bėgo atgalios nešdamas 
ją savo delnuose vis dar te- 
beplakančią vis dar tebegy
vą. Beskubėdamas per kimsi-
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nūs, jis staiga užsikabino ko 
ja ir pakniupstomis nugriuvo. 
Širdis iškrito jam iš rankų. 
Bet apakintas vienintelio troš 
kimo jis tuoj pat pasikėlė, 
griebė motinos širdį ir staiga 
išgirdo tylutėlį švelnų balsą: 
«Sūneli, ar tu neužsigavai?»... 
Ir staiga, jaunikaičiui taip gi 
liai nusmeigė širdį tas švel
nus balsas, kad jis nebepajė
gė toliau eiti. Jis priglaudė 
motinos širdį prie savo šir
dies ir pravirko. Ir vėl jis iš
girdo begaliniai švelnų šnabž 
dėsį: «Sūneli, aš tau atlei
džiu ..» ir pajuto, kaip jo ran
kose nustojo plakti vienintė- 
lė širdis, vienintelė meilė. Jis 
pravirko taip gailiai, taip gai 
liai, kad jo ašaromis prisipil
dė miškai ir kloniai, J;s pas
kendo savo ašarose, vis tebe 
laikydamas motinos širdį prie 
savosios, o jo laukianti mer
gelė belaukdama sužieduoti
nio pavirto į sausą šikšnos
parnį beieškantį širdies kraujo 

Kokio senumo bebūtų le
genda, kokios tautos jinai su
kurta — nesvarbu. Bet joje 
pasakyta visiems laikams vie 
na tiesa: motinos meilei — nė
ra ribų!

Rūpesčio pilnos dienos, ne
migo naktys palengva išdildo 
motinos veido jauną grožį, 
spindinčios akys prigesta nuo 
tų ašarų, kurių šaltinį ji vie
na težino...

Tykiai, tykiai Nemunėlis 
teka, 

Bet dar tykiau mus motulė 
verkia...

Kad as žinočiau, ko motu
lė verkia, 

Kad aš išmanyčiau ko se
noji verkia?...

Aš jai galvelę šukuočiau, 
Jos baltuosius plaukelius bu 

čiuočiau . taip dainuoja Lie
tuvos sūnūs.

Žinome, kad pasaulio moti
nų kelias nelengvas. Visos be 
tautų ir rasių skirtumo, neša 
sunkią Visagalio uždėtą parei 
gą išauginti savo vaikus tin
kamus žmogaus vardo. Žmo
gaus, kurį Dievas sukūrė į 
save panašų.

(B. D.)

tas>, priešingas gen Gustavo 
Rojas Pini.la karinei diktatū
rai. Kai tų pačių metų gegu
žės mėnesį diktatūra buvo nu 
versta, abi tos politinės par
tijos tarp savęs susitaikė ir 
sutarė bendrai valdyti kraštą 
per sekančius 16 metų.

PAKAITINĖ PREZIDENTŪ
RA: Pagal susitarimą abi par 
tijos turėjo teisę užimti pre
zidentūrą keturiems metams, 
pakaitomis. Papildomai, visos 
vietos įstatymdavystėje turė
jo būti padalintos pusiau (50: 
50). Administracijos įstaigose 
pradedant Aukščiaus i u o j u 
Teismu žemyn iki savivaldy
bių tarybų viskas turėjo būti 
pasidalinta panašiai.

Bendram pasitenkinimui ir 
stebėtojų nuostabai ta siste
ma gerai veikė, kai preziden 
tas Heras Camargo, liberalų 
vadas, tapo pirmuoju to susi
tarimo plano valstybės galva. 
Bet prieš vienus metus nuo 

dabar, tačiau, tas projektas 
pradėjo braškėti, kai vėl bu- / 
vo sugrįžta prie tradicinių 
politinių manevrų.

Traukos ir įtampos pakeitė 
senąjį vaizdą Prasidėjo var
žybos pačių partijų viduje. 
Valdymo sistema 50:50 turės 
atlaikyti didelius mėginimus 
ateinančiuose gegužio mėn. 
rinkimuose, balsuojant už nau 
jus atstovus ir prezidentą.

Šiuo metu Kolumbija turi 
rimtų žemdirbystės ir miestų 
problemų, kurios gamina di 
delį spaudimą į tą koalicinio 
valdymo bandymą Pav. gyve 
namųjų butų stoka siekianti 
apie 280.000 namų. Stambus 
kaimiečių į miestus tą proble 
mą dar labiau paaštrina.

Nors Kolumbija yra labiau 
negu jos kaimynai smulkiųjų 
žemdirbių šalis, ten yra dide 
lis spaudimas daryti žemės 
reformą. Kongresas pastaruo

ju metu priėmė įstatymus pra 
dinei žemės reformai praves 
ti, dalinant apleistas žemes, 
ir apjungiant labai susmulkin 
tus ūkelius į stambesnius, ku 
riuose galėtų išsilaikyti ūki
ninkų šeimos, o taip pat kad 
būtų kolonizuojamos derlin 
gos naujos žemės.

Nuo 1930 metų- Kolumbija 
sparčiai industriaJizuojasi, bet 
didžiumoje ji pasilieka žemės 
ūkio šalis. Paskutiniais me
tais jos eksporto 75% sudaro 
išvežama kuva. Kolumbija po 
Brazil jos yra antroji pasau
lyje kavos augintoja.

Kolumbija yra taip pat di
džiausias Pietų Amerikos auk 
so tiekėjas, ir pirmoji sma
ragdų pristatytoja pasaulyje. 
Ten pat randama platinos, o 
naftos versmėmis eina antro
je vietoje po Venezuelos.

Kad padėtų skleisti ir įvai
rinti savo gamybą, bei pagrei 

tintų socialinių problemų spre 
dimą, Kolumbija buvo pirmo
ji tarpe Lotynų Amerikos tau 
tų, kuri patiekė Kennedy ad
ministracijai ilgam laikui pa
ruoštą planą, pagal kurį Pa
žangos Sąjungos rėmuose ji 
galėtų augti ir stiprėti.

(tai buvo įžangai mano 
ASMENIŠKOS KELIONĖS

APRAŠYMĄ)

Aš palikau namus 3 d sau 
šio, autobusu vykdamas į Wa 
shington, D.U. Ten aš pralei
dau tris dienas aplankydamas 
savo dėdę Karolį, kuris da
bar yra 74 metų amžiaus; jis 
pirmojo pasaulinio karo vete 
ranas, gyvenąs Vašingtone 
jau 15 metų Po to aš išvažia 
vau autobusu į Miami.

Sausio mėn. 17 d sėdau į 
Avianca propelerinį lėktuvą, 
kuris per keturias valandas 
iš Miami pasiekė Barranquil- 

la, Kolumbijoje. Ten prasto
vėję vieną valandą, dar vie
ną valandą laiko praskridę 
pasiekėme Medeliną, kurio 
aeroporte aš radau belaukiau 
čius kun. Tamošiūną, adv. To 
toraitį ir abu Kaseliūfiu. To
toraičiai mane nusivežė savo 
automobiliu į jų namus, kur 
aš prabuvau visą savaitę. Po 
uia Totoraitienė yra dantų gy 
dytoja, o ponia Kaseliūnienė 
— Karolė Pažėraitė rašytoja 
ir žurnalistė.

Medellinas yra labai gra
žus miestas, apsuptas aukštų 
kalnų, iškylančių virš miesto 
iki dviejų tūkstančių pėdų. 
Nuo šių kalnų papėdės žvel
gia į miestą gražios gyven
vietės; š sodnų. įrengtų tų 
namų plokščiuose stoguose, 
nakties metu atsiveria žavus 
vaizdas į žiburiai švitinti 
miestą.

(Bus daugiau)
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MOTINA IR VAIRAI
NIJOLĖ VINKŠNAITYTĖ

(tąsa iš pereito numerio)

Motina yra tas gerasis mu
zikas, kurs moka gražiai su
derinti visas stygas, kad gir
dėtųsi graži darni melodija.

Ir kam gali geriau pasis
kusti ar išsipasakoti, jei ne 
savo motinai. Kas geriau su
pras, atjaus, patars, jei ne ji. džionis:

Motina, man saulė tavo veidą mena!
Vargo raukšlės šviečia, kaip žvaigždžių keliai. 
Visą šitos žemės klaidų kelią mano, 
Tegul švies man tavo veido spinduliai!

Bet ar mes vaikai visu© 
met mokame suprasti savo 
motinas. Ar mokame ją pa
guosti ir suraminti, kai ji esti 
prislėgta. Ar mūsų elgesys 
kartais jai nėra peilis į širdį? 
Daug motinų pasaulyje ken
čia dėl savo vaikų elgesio. 
Tačiau tik motina moka an
gelo kantrybe laukti ir tikė
tis, kad paklydę vaikai grįš į 
tiesos kelią. Motina myli ir

Pasaulis tuščias būtų vis 
Kaip žemė be margų gėlių, 
Be tavo, moti a, širdies, 
Be tavo meilės spindulių.

Rašytoja Pearl Buk sako, 
kad jeigu vaikas neišmoksta, 
savo tėvų tikrai mylėti, tai jis 
gyvenime nieko tikrai nemy
lės. Meilė negalima atlyginti 
niekuo kitu, kaip tik meile. 
Už tėvų meilę ir rūpesčius 
mus auginant ir į mokslą lei
džiant, atsilyginkime nuošir
džiu globojimu jų senatvėje 
Už visas mums padainuotas 

Motinos veide raukšlių krei
vės yra liudininkai nemiego
tų naktų besirūpinant savo 
vaikų ateitimi, ar bedūsaujant 
dėl jų nepasisekimų.

Užtai vaikams ir senutės 
motinos veidas ir gražus ir 
mielas.

Štai kaip sako poetas Braz

blogiausią vaiką. Ji žino, kad 
medis jeigu dar žalias, tai ga 
Ii vėl išleisti lapus ir sužydė 
tj žiedais bei pasipuošti vai
siais.

Motinos meilė vaikui yra 
didžiausia ir kilniausia pašau 
lyje, nes ji Lesibaigia. Ji di
desnė už gyvenimą.

Motinos širdies jautrumą 
taip apdainuoja poetas;

dainas, pasektas pasakas, nu
pirktus žaislus, nepagailėki
me tėvams bent širdį rami
nančių žodžių, kurie lengvin
tu jų gyvenimo rudenį

Pagerbkime tėvus ne vieną 
kartą metuose, bet kiekvieną 
dieną. Jie niekad teneišgirs- 
ta iš mūsų šiurkštaus, užgau
nančio žodžio. Būkime* jų 
džiaugsmas. Džiaukimės ir

mes ta tėvų židinėlio šiluma, namų, išsivešime tik prisimi
nės kai iškeliausime iš tėvų nimus ir ilgesį.

Ak norėtum grįžti į tėvų sodybą, 
Kiekviena žvaigždelė, kai sesuo kur žiba.
Pas kiekvieną krūmą, pas kiekvieną žiedą, 
Tu pažįsti svirplį, kurs laimingas, gieda

Ak norėtum grįžti į jaunystės taką, 
Kur linksmi upeliai rytoj saulėj teka, 
Pas kiekvieną daubą, pas kiekvieną vingį. 
Supasi drugeliai šviesūs ir laimingi.

Mes esame laimingi, būdami 
«Pas motinėlę, pas širdužėlę» 

(Liet, daina)
Ir tai yra baltos, nerūpės 

tingos mūsų dienos

— Yra MOTERIS, kuri turi 
savyje kažką dieviško sulig 
savo meilės gilumo ir daug 
angeliško pagal pagal savo 
neišsekamą rūpestingumą, MO 
'ÍERIS, kuri būdama jauna tu
ri sen lės išmintį, o senatvė 
je dirba jaunatvška energi
ja, MOTERIS, Kad ir mažo iš 
silavinimo, išsprendžia gyve
nimo paslaptis didesniu tiks
lingumu, negu koks išmin
čius, o būdama aukšto moks
lo prisitaiko prie vaiko pa
prastumo, MOTERIS, nors ir 
neturtinga, jaučiasi laiminga 
savųjų meilėje, o būdama tur 
tinga mielai atiduotų visus sa 
vo turtus kad išvengtų nedė
kingumo žaizdos širdyje, MO 
TERiS, kuri būdama stipri su

(Brazdžionis)

Gerasis Dieve, laimink mū- 
sų^mamytes, kad jos dar il
gai mus globotų

Ilgiausių metų visoms ma
mytėms.

dreba išgirdus kūdikio verks
mą, o būdama silpna ir ligo
ta įgyja liūto drąsos kovojant 
už savųjų Limę, MOTERIS, 
kuriai gyvenant jos neįverti
nam nors prie jos širdios už-, 
mirštame visus savo skaus
mus, bet jos netekę atiduotu 
me viską ką turime ir kas 
mes esame, kad galėtume ją, 
bent vieną sekundę pamatyti, 
bent kartą apkabinti, išgirsti 
iš jos lūpų bent žodelį..,

Neklauskite manęs tos MO
TERS vardo, nes mano aky 4 
tuoj prisipildys ašarų — aš 
jau mačiau praeinant ją savo 
gyvenimo sėly...

Kada jūsų vaikai paaugs, 
paskaitykite jiems šias mintis 
ir jie bučiuodami jus pasakys

— Praeitą sekmadienį įvy
ko bendras studentų ir moks 
leivių ateitininkų susirinki
mas. Susirinkimą pradėjo 
moksleivių ateitininkų pirmi
ninkas Kazimieras Miliauskas. 
Teologijos studentas ALGIR
DAS RAMAŠAUSKAS aiškino 
naujosios socialinės encikli
kos «Mater et Magistrą» min 
Ms. Pranešimas vyresniųjų tar 
pe sukėlė gyvas diskusijas.

— Ateitininkų tautinių šo
kių grupę sudaro dvylika po 
rų šokėjų. Repeticijos vyksta 
kas antrą šeštadienį Moko p. 
Julijus Guiga. Sekanti repeti 
eija bus biržeLo 16 dieną ’ 
gimnazijos salėje.

JAUNUČIŲ DĖMESIUI

Šį šeštadienį 5 vai p.p. bus 
tautinių šokių repeticija jau
nučiams ir jauniesiems ateiti
ninkams. Visi kviečiami ateiti.

— Šį sekmadienį po 8 vai. 
pamaldų prie bažnyčios bus 
traukiami laimingieji bilietai 
loterijos, kuri buvo rengta 
jaunimo namų naudai. x. . '

— Šaunų vakarą rengia L. 
K. Moterų draugija liepos 8 
d. 15 vai. Bus gražus lietuvis 
kas vaidinimas Po vaidinimo 
pasilinksminimas grojant gar 
siajam «Guarachos» orkestrui.

kad šitas kuklus keleivis at
silygindama® už gautą prie
glaudą paliko čia MOTINOS 
paveikslo bruožus...

Ramon Angel Jara
Čilės Vyskupas

J. Aistis

Knygos — Mielosios Draugės
(tąsa)

Kartą, o tai buvo mano nir 
mieji kiek plačiau ir viešiau 
nuskinti poezijos laurai, bu
vusiuose kino Oazos patalpo
se įsikūrusioje kavinėje nuli
pau nuo estrados, ir mane 
garsiai pasveikino Tumas, pa 
vadindamas mane lietuvišku© 
ju Slovackiu. Daugis man ten 
nepašykštėjo tokio ar anokio 
pagyrų trigrašio. Ir vėl tas 
prakeiktas jambas: gerai, ge
rai, gerai... Jį iš paties Kvin 
tiliano išmokau: «syllaba lon
ga brevis subiecta vocatur 
iambus!» Prieina prie manęs 
Teofilis Tilvytis ir tas sako: 
«Gerai! tik įvairink ritmą, 
maišyk pėdas!» Jam pradėjau 
aiškinti, kad maišau. Jis vėl 
man sako: «Pas tave arba 
chorėjas, arba jambas, tai, 
kai klausai, atrodo, kad vie

nu ritmu rašai, reikėtų pint 
triskiemenes pėdas » Neturė 
jau ką jam atsakyti, tai tik 
pakrapščiau pakaušį ir tariau; 
«0, kad jis būt ugnimi nuė 
jęs, tas Šekspyras. » Jam, tai 
išgirdus, net pypkė iš dantų 
iškrito, ir paklausė: «Kodėl?» 
Palikau jį nustebusį, kad ge
ro ir draugiško patarimo ne
klausau

Penktoje klasėje, po visų 
nepasisekimų pralobti, Šeks
pyro kultas manyje pasiekė 
zenitą. Sunkiai įsigijau Geor
go Brandes studiją apie di
džiojo dramaturgo gyvenimą 
ir kūrybą. Bibliotekose pers
kaičiau visą pasiekiamą lite
ratūrą. Juodelis pasiūlė man 
paruošti paskaitą. Paruošiau 
ir kalbėjau visą valandą, raus 
damas prieš savo klasės drau 
gus. Juodelio išvada buvo to

kia: pokalbiuose esu įdomes
nis nei paskaitoje.

Pavydėjau Juodeliui skaity
mo meno Motina jį, kaip ir 
mane, buvo skaityti išmokiu
si, pradėjusi vaikų literatūra 
ir palaipsniui vedusi prie su
dėtingų ddykų Mačiau, kuo 
mano skaitymas skyrėsi nuo 
jojo; jis iš pirmo žvilgsnio 
pastebėdavo viską. Jei aš ku
rią knygą jam papiršdavauir 
jis paskaitęs man pasakoda
vo, tai man būdavo drovu, 
kad aš dažnai stambių irsvar 
bių dalykų nepastebėdavau.

Po Šekspyro ėjo kiti auto
riai; Byron, Shelley, Thomas 
Moore (šio esu šį tą vertęs 
iš Airiškųjų melodijų) Byron 
darydavo įtakos jaunuoliu bū 
dui: jie pradėdavo ž urėti į 
viską Kaino akimis. Į juos 
pynėsi rusai, lenkai, vokie
čiai, prancūzai.. Taip dar gim 
nazijoje pasiekiau Nitšę, Ril- 
kę, Bloką, Eseniną, Pasterna
ką, Tuvvimą, Wierzynskį ir 

savuosius V jus. Rilkė kuri 
laiką buvo stabas. Po jo sekė 
Poe. Poe yra labai sugesty
vus. Atsimenu, kaip juo gy
veno ir sirgo Binkis, jau bū 
damas Alijošium.

Paskui jau pradėjo rūpėti 
savos knygos. Jos yra malo
nios, kol paruoši: parašai, 
randi leidėją, ištaisai korek 
turas ir paleidi svietan Tada 
jos apkarsta. Ir apkarsta la
bai nežymiomis smulkmeno 
mis: vis lieka šis tas neiš
baigta, lieka korektūrų, na, 
ir reikalai su leidėjais, ku
riems rūpi vieua, kad knyga 
eitų ir — greitai. Poezijos 
skaitytojų skaičius visada ri
botas, bet pastovus. Poezijos 
skaitytojas ištikimas Aš jį 
laikyčiau augščiausiu skaity
toju. Yra prozos skaitytojų, 
kurie viena proza minta ir ki 
tus žanrus ignoruoja. Poezi
jos skaitytojas skaito vi-ką: 
poeziją, prozą ir dramą.

Pirmąją knygą pusiau pats 

išleidau: Dirvos leidėjas, bi
jodamas prakišti, paėmė iš 
manęs vekselius, bet man jų 
mokėti nereikėjo — knyga 
pati save išsipirko. Beveik vi 
sų knygų, kurias ašpatstvar 
kiau, spaudą pats prižiūrėjau. 
Leisdamas eilėraščius, važia
vau Marijampolėn ir tariausi 
su spaustuvės darbininkais. 
Jie buvo labai malonūs, nors 
spaustuvininkai mūsuose į kny 
gos meną buvo linkę žiūrėti, 
kaip į pretezingas autorių fan 
tazijas.

Eilėraščius man labai bjau
riai išleido Viskas buvo ge
rai paruošta, bet leidėjas, tau 
pydamas mano pinigus virše 
lį padarė permažą, ir man bu 
vo gėda žiūrėti į tą savo pir
mąjį kūdikį su trumpais marš
kinėliais. Leidėjas mane mo
kė, kaip reikia jaunam auto
riui elgtis: «Nueik su knyge- 
e pas kanauninką Tumą ir 

paprašyk, kad palankią recen 
ziją parašytų».

(B D )
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FABRICA DE MALHAS
Petras Šukys

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

Ibitirama ir Av. Zelina).

Lietuvi
Klausyk ir remk

LIETUVIŠKA PROGRAMA
kuri yra transliuojama kiekvieną sekmadienį, 

14 vai. per RADIO NOVE DE JULHO, trumpomis 31 
metro bangomis.

Patarimus, aukas siųsti šiuo adresu. Mons. P. Ra- 
gažinskas, caixa Postai 4118. São Paulo.

MALONI ŽINIĄ LIETUVIAMS
LIETUVĖ ADVOKATĖ IRENE GRITÉNAS DUODA NEMO
KAMAI JURIDINES INFORMACIJAS SAVO TAUTIEČIAM^

IRENE GRITÉNAS
Advogada

ESCRITÓRIO RESIDÊNCIA
Praça da Sê, 323 - 10 cll01]l02 lįua Coelho Neto, 281

Fone 33-9951 Fone: 63 3697, V. P udente

Escritório Contábil Vila Zelina S/C Ltda.
(REGISTRADO NO C.R.C.)

RAPIDEZ — HONESTIDADE — PREÇOS MODICOS
Horário: das 8 às 19 horas

Aberturas de firmas - Encerramentos de firmas - Transferências 
de firmas - Contratos na Junta Comercial - Distratos na Junta Co 
merciaJ - Registros de firmas na Junta Comercial - Escritas com 
contabilidade em geral - Escritas fiscais cm geral - contratos de 
locações - Cartas de fiança - Seguros de fogo - Seguros de aciden

tes - Requerimentos em geral - Defesas e recursos

PRAÇA SÃO JOS-Ê DOS CAMPOS, 8 - SALAS 1 E2- 
FONE: 63-6005 - VILA Z LINA - SÃO PAULO

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

DaWIÍILCNIC
INDUSTRIA DE ARTEFATOS PLÁSTICOS 

“PAVILONIS”
Rua Prof Gustavo P. de Andrade, 884 - 902, caixa 

postal 4118 - Vila Zelina, Tel 63-4130 São Paulo.
Čia yra didžiausias pasirinkimas, dideliais ir ma

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

Didelis pasirinkimas medžiagų ir skoningas 
pasiuvimas, LAURO SANDRON vyriškų rūbų

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

São Paulo
Medžiaga parduodama ir išsimokėjimui

Ateikite ir įsitikinkite medžiagos ir darbo kokybe ir kaina

Casa Sprindys & Čia.
PÇA. S. JOSÉ dos CAMPOS, 1 - V. ZELINA - TEL. 63-5915 

Geležies išdirbiniai ir dažai viskas elektros 
įrengimui namu reikmens ir žaislai, įvairiausios do
vanos visoms progoms. I

i ■ .......

’ETCCITCCIC CONIAEIL j

NĄjfCIMENTC

irmãos Nascimento
RE®. C.R.C. SP. Nro 1.484

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

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

Juridinis Departamentas — Nejudomo turto pardavimas 
Av. Zelina, 831 — Vila Zelina — Tel. 6.3-7140 - S. Paulo

MŪSŲ LIETUVA

ALEKSAS KALINAUSKAS
Advokatas

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

Residencia: Raštinė:
R. Joaquim Piza, 204 R. 15 de Novembro, 244

į4.o-Sala 7-Tel. 37-0324 
no 14,00 iki 18,00 vai.

PRANAS &. CIA. LTDA.
Madeiras em gerai

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

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

Manque - Estado de Minas Gerais

pusi 5
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MŪSŲ- LIETUVĄ» GALIMA 
UŽSISAKYTI

Ir pr enumeratą apsimokėti 
pas šiuos asmenis:

Stasio Saldžio krautuvėje, 
Rua Clemente Alvares, 137, 
Lapa.

Kun. J. Šeškevičius V. Želi 
nos klebonijoje,

B. Šukevičius (spaustuvėje) 
Av. Zelina, 515. >

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

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

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

Juozas Matelionis, Rua la- 
tai, 26, Casa Verde,
Tėvą J. Bružiką S.J prie S; 

Gonęalo bažnyčios, Pr. João 
Mendes,

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

Andr. Pupienį, R1 OratoriO; 
1224, Mooca,

B. Tubelj ir Kučinską, Mo4 
nho Velho.

Stočkų Par quedas Nações.
«Mūsų Lietuvos» atstovė 

Rio de Janeire yra p. Uršulė 
Gaulienė, Rua General Pedra 
351

KIRPIMO IR SIUVIMO MOKYKLA

“f© rij a”
Mokina kirpimo siuvimo, madų mode 
lių braižybos ir pritaikomojo meno

Paruošia siuvimo ir kirpimo mokytojas 
valdiškiems egzaminams (habilitação)

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

Pamokos vyksta vakarais
- Užsirašyti pas mokyklos direktorę Sofiją Misiukaitę - 
------ ‘ Rua d a Graça, 381 — casa 6 — Boin Retiro ------

HEN, l'STOVA. JARSIOJOl^V ANI'ENS LINDO Y A

• K H 4 ©f C A K RBEKI »»
indoya vanuuo yrf .ai žinomas gėrimas 

kurio puikų veikimą į žmogaus sveikatą jau 
visi yra vienbalsiai oripažinę. Pabandykite, 
įsitikinkite ir visados naudokite’

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

Caixa Postai 3967 —

SIUVĖJAS
POVILAS AMBROZEV1Č1US
Rua Inhagapi, 47 V. Zelina 
(prasideda iš Av Zelina, 595)

SÃO PAULO

g««»<»■■ ■■«■■w««MMoaaaaaaaa»«aaa«aBB«aaaaaa« «Mawaaaaa8MaaUMeaa«wuaaaeBaBBauBaMsaaaaaaaat»aBHaBBwaaaaawaaBaMB*aot

Statybos medžiagos sandėlis ir įvairių geležinių daiktų, indų bei darbo įrankių 
krautuvė tiktai pas
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W. ZELINA, 515 — CAIXA POSTAL, 4118 — SÃO PAULO

Para Deputado Federal
SANTA PAULA NETO

Presidente da Associação dos profissionais 
de Imprensa de São Paulo - APISP

Lietuvos nacionalinė 
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIO’

BRANGUS TAUTIETI, ATSI
MINK, KAD SAVAITRAŠTIS 
«MŪSŲ LIETUVA» YRA VIE
NINTELIS LIETUVIŠKAS LAI 
KRAŠTIS BRAZILIJOJE. TAI P 
PAT ŽINOK, KAD JIS YRA 
TAVO IŠTIKIMAS DRAUGAS, 
PATARĖJAS IR GYNĖJAS. TO 
DĖL KIEKVIENAS SĄMONIN 
GAS LIETUVIS SKAITO, PLA 
TINA IR PRENUMERUOJA 

«MÚSU LIETUVĄ».

Garbės prenumeratorius su 
mokėjęs 2.000 cr.:

Adolfas Pričkavis.
Prenumeratoriai rėmėjai su 

mokėję 1.000 cr.:
Jurgis Balčiūnas, Teklė 

Girčys, Marijona Stankūnie
nė.

Antanas Serbentas 10.000 
cr. — leidėjas.

— Birželio 2 dieną, Vila 
Prudentėje savo dukters na
muose mirė Josefa JOČIE- 
NÊ, sulaukusi 76 metų am
žiaus. Palaidota bão Caeta- 
no kapuose. Ilgą metų eiię 
velionė gyveno Mokoje, ir 
paskutinius tris metus Želi 
noje. Visą laiką prenumera
vo ir skaitė «Mūsų Lietuvą».

Nuliūdime paliko sūnus Apo 
linarą, Alfonsą, Vacių ir duk
terų Juzefą, žentą, marčias, 
bei anūkus.

JAUNIMO NAMŲ STATYBAI 
AUKOJO:

PREEL. PIJUS RAGAŽINS 
KAS 10 000; cr, MAESTRAS 
FELIKSAS GIRDAUSKAS 10. 
000 cr., JONAS BAG DŽIUS 
5 000 cr., Vanda Strolytė2 000 
cr., Joana Satkūnaitė 2.000 
cr., Kazys Čeriauka 2:000 cr., 
Edward Tadarowski 1.000 cr., 
Veronika Bajorūnienė 1.000 
cr., Pranas Šukys 2 000 cr., 

Lietuviškas žodis, daina ir muzika aidi 
tropikų padangėje iš 

RADIO CLUBE SANTO ANDRĖ 
ilgomis, 1495 kilociklų bangomis, 

kiekvieną sekmadienį devintą 21) vai. vakaro.
Per radijo galima pasveikinti gimtadienio, vardadienio, 

vestuvių ir kitomis progomis.
Radijui laiškus siųsti šiuo adresu: caixa postai 4118, 

São Paulo. Fone: 63-5975.

LIETUVIS ADVOKATAS
Albertas Pavilavicius

atlieka visus teisinio pobūdžio darbus, kaip įvairių 
bylų vedimas, inventarijų sudarymas, deskitis, doku

mentų atitaisymas, nuomininkų išmetimas ir kiti darbai.
Av. Liberdade, 47 - 9 o Andar Res.: R. Fernando Falcão, 35 
Fones: 37-0395 - 35-5650 • 33 6011 São Paulo

Abilio Massiani 1.000 cr., An 
tanas Skrebys 1.000 cr., Pe 
tras Narbutis 3 000 cr., Aloy 
zas Šlikta 3.000 cr., RENATO 
MENDO 4.000 cr., (pabaigė 
mokėti 10.000 cr.,) Vincas 
Rinkevičius 2.000 cr, Leonas 
Ramašauskas 2.000 cr., Joną8 
Makusevičius 1.000 cr, Jonas 
ir Virginija Bambalai 2.000.

— KANAUNINKAS AL. AR
MINAS, Mauá klebonas šiomis 
dienomis Švemojo Sosto bu 
vo pakeltas į prelatus Nau 
jasis prelatas yra gerai pažįs 
tarnas lietuvių visuomenei, ku 
rios tarpe jis keletą metų dir 
bo. Lietuvjškai spaudai yra 
rašęs straipsnių aktualiomis 
temomis, Lietuvių literatūron 
yra įnešęs didelį įnašą, para 
šęs ir išleidęs keturias poezi 
jos knygas

— Sumainyti žiedus ruošia 
si ekonomistas ROBERTAS 
BALIULEVIČiUS su OLGA 
IVAŠKAITE.

— Šį sekmadienį Vila Želi 
noje, mokyklos patalpose, 4 
vai. po piet šaukiamas Mal 
dos Apaštalavimo Draugijos 
narių susirinkimas.

- DARIAUS ir GIRĖNO die 
na Brazilijos lietuviams yra 
tapusi LIETUVIŲ IŠEIVIŲ 
DIENA. Kitados ši diena bū 
davo iškilmingai minima, Te 
ko patirti, kad ir šiais metais 
numatomas suruošti iškilmių 
gas išeivių dienos minėjimas. 
São Paulo lietuviai iš anksto 
kviečiami į lietuviškos išeivi 
jos šventę.

— KERMOŠIUS bus ir šiais 
metais. Tikslus laikas bus pra 
neštas vėliau. Iš anksto pra 
šome taupyti fantus.

— Nepamirškite sekmadie 
niais pasiklausyti lietuviškos 
radijo programos Iš Radijo 
Nove de Julho stoties j(trum 
pomis) 31 metro bangomis, 
transliuojama 14 14,30 vai., 
iš Radio Clube Santo Andrė 
vidutinėmis, 1490 kilociklų 
bangomis, transliuojama sek

Para Deputado Estadual 
ADAMO KOZAKEVIC

Candidato na Chapa P. T. N.

madienio vakare 21 (9) valan 
dą. Bet neužtenka vien klau 
sytis programos, ir jos išlai 
kymui reik prisidėti, nes kiek 
viena minutė reikia stotims 
apmokėti.

— Mokytojas H. NADOLS- 
KIS, kuris praeitą savaitę su 
šeima buvo atvykęs į S. Pau 
lo, praneša, kad Itapolyje lie 
tuviška programa sekmadie 
niais 14 vai per Radio 9 de 
Julho yra gerai girdima. Tą 
pat praneša iš Jundiai ir Cam 
pinas.

- Netolimoje ateityje per 
Rad o 9 de Julho lietuviška 
programa, šalia trumpų ir ii 
gomis bangomis bus trans 
liuojama.

— Laiškai: A. Antanaitytei, 
M. Catafay, I Kutkienei, M. 
Mašinskiui, O Žibienei, O.Švi 
trai, H Šimonytei, K1 Šiaučiu 
liui, J. Seliokui, M Vinkšnai 
tienei, Al Grabauskui, N. 
Vinkšnaitytei, B Rindeikai, P. 
Radzevičiui, A. Laskovskiui, 
A Kairiui, P. Lukoševičiui, 
A. Lazdauskui, W. Urbanavi 
čiui, J. Tylaitei, J Paukščiui, 
J Civinskaitei, V. Misiūnai 
naitei, Pr Zagorskienei, V. 
Balčiūnui, R. Dovydaičiui.

— Kaikurie užsirašę į Rio 
de Janeiro del susidėjusių ap 
linkybių negalės važiuoti. No 
pintieji vykti kartu su choru 
į Rin de Janeiro prašomi kuo 
greičiausiai užsirašyti pas 
choro valdybos narius, arba 
šiais telefonais: 63-5975 ir 
63-4938.

— Lietuvių kalbos pamokos 
šiais metais yra tik Vila Želi 
noje.

Yra ir daugiau priemiesčių, 
kur gyvena nemaža lietuvių, 
kaip V Anastacio, Parque das 
Nações ir kitur. Ir ten prie 
gerų norų galėtų būti suorga 
nizuotos lietuvių kalbos pa
mokos Be mokyklos sunkiau 
yra išjudinti ir bet koks ki 
tas lietuviškas veikimas

— Lietuvių kalbos vadovė
lio, su portugališkais paaiški 
nlmais ir žodynu,, parašymas 
ir išleidimas yra pribredęs, 
nes jo paieškojimas kas kart 
didėja. Pradžioje galėtų būti 
šafirografuotas.
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PARDUODAMA KEPYKLA
Dėl išvažiavimo parduodama lietuviškos 

juodos duonos kepykla.
VILA ZELINA, Rua Tabaiaras nr. 326.

URUGVAJAUS «ŽINIOS» IŠ 
BIRŽ. 3 D. RAŠO:

LIETUVIŲ TAUTOS GEDU
LO MINĖJIMAS prasidės pa 
maldomis lietuvių bažnyčioje 
17 vai. birželio 17 d. Po to 
Parapijos salėje bus suvaidin 
tas birželio tragiškosioms die 
noms pritaikytas veikalas «Lėk 
Mano Sakalėli». Vaidins U L. 
Kat. Choras. Ta proga surink 
tos aukos bus pasiųstos Va
sario 16 gimnazijos trūksta 
mų patalpų statybai. Visi 
ruoškimės toje dienoje daly
vauti.

- Lietuvių bažnyčios elek 
triniai varpai skamba vėl 
linksmai, kai juos suregulia 
vo Albertas Markevičius ir 
Vytautus Dorelis Gteit skam 
bes ir ketvirtasis varpas. — 
Albertas Markevičius, elek 
tros technikas, nežiūrint jau 
no amžiaus, yra didelis elek 
tros specialistas, Elektra ne 
turi jam jokių paslapčių, ku 
rių jis neatidengtų.

— RADIO. — Balio Sruo 
gos istorinė drama «Milžino 
Paunksmėje» apie Vytautą Di 
dįjį, suvaidintą ir įgravuotą 
Kanados Lietuvių Teatro Stu 
dijos, transliuos Lietuvių Ra 
dio Valandėlė, pradėdama 
šiuo sekmadieniu. Nepraleis 
kite progos pasiklausyti to ti 
krai gražaus patriotinio vei 
kalo. Šis veikalas bus trans 
liuojamas visą birželio mene 
sį. Dėl to radijo pusvalandis 
tęsis 15 min. ilgiau.

— KINAS lieti viu Parapi
jos salione yra rodomas kiek 
vieną sekmadienio popietę. 
Jį organizuoja Edmundas An
driuškevičius. Jis jau kelinti 
metai su dideliu pasišventimu 
ir sugebėjimu vadovauja šiam 
darbui Turi ir daug nepamai 
nomų talkininkų, kaip antai, 
Feliksas Grigas, Enrique Cai 
mi, Vytas Bagurskas, Edis Kli 
mas ir visa eilė jaunesnių 
bendradarbių.

ELEKTRONIKA LIETUVOJE

«Grupė Vilniaus skaičiavi
mo mašinų gamyklos specia
laus konstruktorių biuro inži
nierių sukūrė naują elektro
ninę skaičiavimo mašiną, «Rū 
ta 61».

Lietuvoje gaminami lietu
viški radijo aparatai, magne 

tofonai «Giig 
kos ko ns trlgwawMMm 
skaitikliai ir kiti aparatai bei 
prietaisai. Daugelis jų yra 
net siunčiami į užsienio šalis.

Kauno «Elektros» elektro- 
mechaninėje gamykloje ga
minami elektros varikliai. Jie 
plačiai naudojami Donbaso, 
Uralo pramonės įmonėse, sėk 
mingai dirba Kazachstano 
plėšiniuose.

KAŠMIRO VILNA

Ploniausias pasaulyje vilno 
nis audinys yra gaminamas 
iš Kašmiro ožkų vilnų. Kaš 
mirė nuo seno yra žinomas 
toks paprotys: jaunevedys tu
ri padovanoti jaunąjai iš šių 
vilnų numegztą šalį, kuris tu 
ri būti toks plonas, kad jau
noji galėtų jį perverti per su 
tuoktuvių žiedą.

— «M.L.» Leidėjų Komisijos 
pirm, misijon. T. Jonas Bru- 
žikas S.J., gyvena už kate
dros prie São Gnçalo bažny: 
tėlės, praça João Mendes. Jį 
galima rasti namie daugiau
siai iš ryto. Skambinti telefo
nu 36-2628. įėjimas iš R. Dr. 
Rodrigo Silva, 45

LIETUVIŠKŲ PAMALDŲ KA
LENDORIUS

Pirmą mėnesio sekmadienį: 
Parque das Nações 1@ vai. 
Casa Verde, 17,15 vai.
Antrą :
Bom Retire, 10 vai
Utinga 18,00 vai.,
Trečią:
Agua Rasa 8 vai..
Moinho Velho 11 vai.
Lapa 16 vai.,
K e t v i r t ą:
Vila Guilhermine 17 vai.
Paskutinį:
Vila Anastacio 8,30 vai.,

RIO DE JANEIRO

Lietuvių radio valandėlė 
«A voz da Lituania> yra trans 
liuojama PIRMADIENIAISnuo 
20.15 vai. iki 20,45 vai.,

LIETUVIŠKŲ PROGRAMOS
TRANSLIACIJOS
(Lietuvos laiku)

VATIKANO RADIJAS
Kasdien 20,15 iki 20,50 vai
Sekmadieniais 10,30 iki 11 

vai. 19, 25; 31 ir 196 metrų 
bangomis.

MADRIDO RADIJAS
Kasdien 21,30 iki 21,45 vai. 

25 ir 42 metrų bangomis.
Programa pakartojama se 

kantį: rytą 8,30 vai. tomis pa 
čiomis bangomis.

— VILA ZELINOS LIETU- 
VIŲ KUNIGŲ telefonas 63-5975 

mkxhrw««wifenswws

- NE ŽODŽIAIS, BET DAR
BAIS PAREMKIM LIETUVIŠ
KA JAUNIMĄ, AUKOKIME 
JAUNIMO NAMŲ STATYBAI
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