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Mirė ministeris K. Graužinis
Iš Urugvajaus sostinės, Mon 

tevid o, praneša, kad ten 
b’rželio m. 5 d. nuo širdies 
smūgio staigiai mirė Lietuvos 
nepaprastas pasiuntinys ir įga 
liotas ministeris Pietų Ame
rikai Kazimieras Grau
žinis

Velionis gimęs 1898 m rug 
sėjo mėn 14 d. Marciniškiuo 
se, Giedraičių valšč., Ukmer
gės apskr Mokėsi Vilniuje ir 
Veroneže ten baigdamas lie
tuvių gimnaziją aukso meda
liu Savanoriu įstojęs į Lietu
vos kariuomenę, baigė Karo 
Aviacijos mokyklą, tarnavo 
Vilnįaus komendatūroje ir ge 
ne aliniame št-ibe. Aukštąjį 
mokslą baigė Paryžiaus uni
versitete teisių fakulte, kur 
1927 m. apgynė dizertaciją 
Vilniaus klausimais ir įgyjo 
teisių daktaro laipsnį Taip

T. ■ ... . . ' ■■

Lietuvoje Šaudo už vagyste
ži•;ių agentūrų pra 

nešimais iš Maskva Kaune 
buvo sušaudytas «Maisto = fa
briko, Aleksote, kontrolierius 
Juozas Tamašau kas kalt na 
mas mėsos vogimu, jos par 
davimu «juodoje» rinkoje.

Niekur pasaulyje už išeik

Daslaptinga rusu generolu mirtis
Maskva 12 d. birželio pra

nešė apie generolo A. Kru 
lev, krašto apsaugos vice mi
nistério mirtį. Pats praneši
mas buvo pasirašytas N. Kruš 
čiovo Tai jau trečias žymus 
rusų generolas trijų savaičių 
laikotarpy miręs.

Kas bus ministeriu
Parlamentarinėje santvar

koje vyriausybei pirmininkau 
ja ne prezidentas, bet minis
teris pirmininkas. Ministerį 
pirmininką kviečia preziden 
tas, kuri®, žinoma kartu su 
prezidentu ir su didžiųjų par 
ti jų pritarimu pasirenka mi- 
nisterius.

Brazilijos ministeriu kabi
netas atsistatydins. Laikraš
čiai rašo, kad tai įvyks 19 d. 
birželio, nors nieko tikra ne
žinia. Svarbu, kas bus kitas 
ministeris pirmininkas. Lig 
šiol daug vardų minima. Tarp 
jų ir São Paulo gubernatorius 
Carvalho Pinto, net ir Ademar 
de Barros Bet pats respubli
kos prezidentas siūlo dabar 
tinį užsienio reikalų ministe
rį Santiago Damas. Bet prieš 

pat Paryžiuje baigė politdniiĮ 
moKslų mokyklos diplomatinę 
sekciją Lietuvos Užsienio rei 
kalų ministerijos tarnyboje 
įstojęs 1922 m , buvo pasiun
tinybių sekretorius Kopenha
goje, Berlyne, Paryžiuje ir 
Rygoje. 1932 39 m, ėjo Lietu
vos reikalu vedėjo pareigas 
prie Šv. Sosto. 1939 m. pas
kirtas nepaprastu pasiuntiniu 
ir įgaliotu ministeriu P. Ame
rikai su rezidencija Buenos 
Aires Argentinos vyriausybė! 
užmezgus draugingus santy
kius su Sovietų Sąjunga ir 
suspendavus diplomatic i u s 
santykius su Baltijos valsty
bėmis, .ietuvos pasiuntinybė 
1947 m, perkelta į Montevi
deo, Urugvajų, kur velionis 
ligi mirties s^vo pareigas 
vykdė.

L. E.

vojimą nerti baudžiamą mir
ties baušme. Atrodo, kad So 
vietų Rusijoje išeikvojimai 
labai Įsigalėję Tai-rodo d.ne 
lį maisto produktų trūkumą 
Ners ten, kur yra pakankamai 
produktų, ten nėra spekulia 
cijos, juodos rinkos.

Yra įvairių spė icjimų apie 
mirties priežastis. Tarp kitų 
sakoma, generolai žuvę ban 
dant naujus ginklus. Kartu su 
generolais esą žuvę inžinie
rių ir nemaža žemesnio laips 
nio kariškių.

pirmininku?
jo kandidatūrą yra priešinga 
kariuomenė, ypač karu lai
vyno karininkai, katalikiško 
ji visuomenė. Santiago Dan
tas veda palankią komunis
tams užsienio politiką Tai 
labai aiškiai parodė kai buvo 
svarstomos sankcijos prieš 
Kubą, palankumas rusams ir 
jų propagandai vestai paro 
dos metu Rio de Janeire, Da 
bartinis Brazilijos užsienio 
reikalų ministeris yra buvęs 
žaliamarškinis (braziliškas fa
šistas). o dabar nuėjęs į kitą 
kraštutinumą — priklauso dar 
biečių partijai, kurioj yra žy 
mi komunistų įtaka

Udenistai (UDN) gr ežiai pa 
sisakė prieš S. Dantas kandi
datūrą į ministerius pi minin- 
kus Senatorius B Calazans

Vardadienio proga
KUN DR. ANTANĄ MILIŲ 

nuoširdžiai sveikina ir linki ilgiausių ir 
laimingiausių metų

«Mūsų Lietuvos» Redakcijos ir 
Administracijos Kolektyvas

Darbo ministeris Franco Montoro Vokietijoje

Birželio pradžioje darbo mi 
nisteris Franco Montoro išvy 
ko į tarptautinę darbo konfe
rencija Ženevoje. Jai pasibai 
gus lanko kaikuriuos Vakarų 
Euro r os kraštus. Šią savaitę 
lankosi Vak Vokietijoje. Bu

Gubernatorių susirinkimas Araxà
Praėjusią savaitę buvo su

sirinkę keletas g bernatorių, 
pietinės ir centralinės Brazi 
lijos, Minas Gerais estade, 
Araxt kurorte

Susiri' kimą kvietė Minas 
Gerais gubernatorius. į šį su 
sinnkimą kaikurie g ber ato 
riai jau iš ank>: cv: 
tikėjimu žiūrėjo, nes buvo 
sandų, kad šio . Susirinkimo 
metu bus bandoma ieškoti pri 
tarimo J nio Quadros politi 
ką Rio Grande do Sul guber 
natorius neatvyko S. i aulo

Rytu Vokietijai badas gresia

Komunistinė Ryto Vokieti
jos vyriausybė pripažįsta, 
kad yra didelis maisto pro
duktų trūkumas krašte.

Dienraštis «Naujoji Vokieti 
ja» maisto klausimui viename 
savo paskutinių numerių ski
ria net du puslapius Laikraš 
tis įspėja, kad septyniolikai 
milijonų Rytų Vokietijos gy
ventojų teks šiais metais ba- 

spaudos atstovams pareiškė, 
kad geriau būtų, jei preziden 
tas kviestų Fidel Castro į mi
nisterius pirmininkus Pasta
rasis be jokių priedangų ko- 
munistintų Braziliją, gi San 
tiago Dantas nori tą pat da
ryti, tik užsimaskavęs savo 
tik ą veidą Guanabaros gu
bernatorius jį yra pavadinęs 
duobkasiu Žodžiu, ministério 
pirmininko parinkimas kon 
centruoja visų politikų poli
tinių grupių ir visuomenės 
dėmesį

Dabartiniai Brazilijos užsie 
nio politikos v -dai, nors daž 
nai skelbia apie k.isvą tautų 
apsisprendimą, remia 
prieš kolonialistinę politiką, 
tačiau prieš raudonąjį kolo
nializmą nė vienu žodžiu nė
ra išsitarę. 

vo sutikęs su ministeriu pir
mininku Konrad Adenauer ir 
kinais vokiečių vyriausybės 
nariais. Savaitės pabaigą pra 
leis Berlyne. Po to vyks į 
Hamburgą ir ateinančią savai 
tę grįš Brazilijon.

gubernatorių atstovavo vice- 
gubernatorius Porfirio da Paz.

Iš paskelbto komunikato 
matyti, kad gubern toriai nie 
ko konkrečiai nenutarė, kas 
galėtų interesuoti atskirus es 
tadus. Tik pakartojo jau šim
tu-? kartų girdėtus dalykus 

kad reikia kovo
ti prieš pragyvenimo pabran
gimą. rieš produktų trūku
mą, pUeS komunistinę propa 
gandą ir t.t... Spauda guber
natorių susirinkimą laiko ne 
pavykusiu.

dauti. Laikraštis sako, kad nė 
ra galimybės įvežti maisto 
produktų iš kitur, kadangi nė 
ra išvežimo ir nėra kuo ap
mokėti perkamus maisto pro 
duktus užsieny. Toliau krei
piasi į gyventojus ir apeliuo 
ja į atsakomybės bei parei
gos jausmą, kad rūpintųsi ne 
tik dabartimi, bet ir ateitimi.

Žemės ūkio specia’is aitvir 
tina, kad produktų trūkumas 
yra pasekmė žemės ūkio su- 
kolchozinimas. Ūkininkai su
varyti į kolchozus nesisten
gia produkciją didinti Kaipo 
pavyzdį duoda Lenkiją, kur 
žemės ūkio produktais yra 
kraštas aprūpintas ir dar lie 
ka užsienin vežti Lenkijoje 
tik pusantro procento dirba
mos žemės yra sukolchozin- 
ta. Maisto krizės priežastis 
glūdi šėmės ūkio sukolchozi- 
nime. Jei būt gražinta priva
ti nuosavybė, tai po poros 
metų visuose kraštuose būtų 
maisto perteklius.

— Komunistinėje Kinijoje 
badas siaučia. Visais laikais 
Kinijoj trūkdavo maisto, tuo 
labiau maisto trūksta dabar, 
kai buvo įvesti kolchozai. 
Krašto viduje siaučia aiiar 
chija. Čan Kai Šėkas šią pro 

gą norėjo invazijai panaudo
ti. Bet Amerika ir kiti kraš
tai šiam planui nepritarė.

— ARGENTINOS vyriausy
bė suvaržė importą, nes pra
ėjusiais metais buvo daug 
daugiau importuota negu eks 
portuota Nors vyriausybė tu
ri nemaža sunkumų, bet kraš
to ekonominis gyvenimas pa
mažu yra atstatomas.

GUANABAROS GUBERNATO
RIUS CARLOo LACERDA

Didelės iniciatyvos ir ryž
tingas vyras, šiais metais ne
ri išspręsti favelų reikalą Vi 
šiem? gyvenantiems favelose 
projektuoja statyti kuklius na 
mukus įvairiuose priemies
čiuose. Tam reikalui šiais 
meiais yra numatyta išleis
ti du bilijonai kruzeirų. Di
džiausia pinigų dalis šiems 
darbams bus gauti iš Aliança 
para Progresso.

— Minis eris Franco Mon
toro, kuris šiuo metu lankosi 
Vakarų Vokietijoje, studijuo
ja darbininku namų statybą. J 
Vakarų Vokietijoje darbinin
kams kas met yra pastatoma * 
keli šimtai tūkstančių namų.

GRIOVIS FO GĖDOS MÚRU

Kaip žinome, ant rubežiaus 
skiriančio Berlyną j dvi da
lis, komunistai pastatė aukš
tą mūrą, kad sutrukdyti gy- ’ 
ventojų bėgimą iš komunisti 
nės į vakarų, laisvės zoną. 
Šita mūro siena yra pavadin
ta «gėdos siena». Šiomis die
nomis komunistinės Berlyno 
pusės policija susekė po «gė
dos siena» iškastą tunelį į , 
laisvąją Berlyno zoną. Šiuo 
tuneliu daug vokiečių į lais
vę pabėgo.

— Šią savaitę Hamburge iš 
atplaukusi» iš Rusijos preky
binio laivo vienas jūrininkas , 
pabėgo ir paprašė politinės 
apsaugos Vokietijoje Rusijon’ 
grįžti nebenori.

— Komunistų spaudos pra
nešimu Rusijoje vėl mirties 
bausme nubausti keturi žydai 
už nelegalią prekybą sveti
ma valiuta Nuteistųjų pavar- •» 
dės yra šios: Litvinovski, Ja-. 
nin ir Blazer. Nelegali preky . 
ba svetima valiuta siekusi 
milijoną dolerių.

— Kauno įgulos bažnyčia 
paversta bedievių muziejumi. * * 
Po karo Klaipėdoje pastatyta "■ 
Taikos Karalienės bažnyčia, 
kurią komunistai neleido šven I 
tinti, yra paversta šokių sa
le. Altoriai ir visa kas prime 
na tikėjimą yra išgriauta.

1



2 pusi MUSŲ LIETI ' A 1962 m birželio 16 d

— Partija ir valdžia Lietu
voje pasiryžo imtis naujų 
priemonių pagerinti mechani 
zacijos kadrūs žemės ūkiui. 
Technikai žemės ūkiui iki 
šiol buvo paskubomis, per 
nepilnus metus, parengiami 
žemės ūkio meehanizavimo 
mokyklose ir kaimo profesi
nio paruošimo mokyklose Pa 
sirodė, kad technikai nebūna 
paruošti ir dabar jų mokymo 
laikas numatomas prailginti 
nuo 1,5 — 2 metų. Tų moky
klų dėstytojais, matyt nelabai 
pasitikima, nes ir juos ruošia 
masi netrukus pasiųsti pagi
linti žinias...

ELEKTRA — TRIMS KET- 
VIRTADAL AMS KOLCHOZŲ

Per Vilniaus radiją nuskam 
bėjo pasigyrimas — eleklrifi 
kuojamas žemės ūkis. Kolcho 
zuose dar šiais metais numa
toma nutiesti 7 600 km aukš 
tos ir žemos įtampos elektros 
linijų ir srovę gaus 350 kol 
chozų ir 70 sovchozų. Nuro
dyta, kad tada srove naudo
sis trys ketvirtadaliai Lietuvos 
kolchozų ir beveik visi sov 
Ghozai, Džiaugiamasi, kad 
elektra žymiai palengvins mel 
žėjų, kiaulių šėrėjų, paukšti- 
ninkų darbą Kai žemės ūkio 
gamyba elektrifikuojama, tai 
ir čia nurodoma į britiškųjų 
respublikų pagalbą. Lietuvos 
žemės ūkio elektrifikavimą 
tikimasi užbaigti 1964 meta s.

i MUZIKUI J D AMBRA SKUI
— 70 M.

Muz kui Jonui Dambrauskui 
gegužės 22 d sukakus 70 m. 
amž, apie jo kūrybą, planus 
plačiau pasakojo Vilniaus ia- 
dijas, sidėjo straipsnių ir 
spauoa. Kauno valst teatre 
Dambrauskas yra išdirbęs 15 
m, tai buvusi jo, kaip kom 
pozitoriaus brendimo mokyk a 
1939 m, Dambrauskui pačiam 
diriguojant, buvo pastatyta jo 
iš pagrindų atkurta M. Pe
trausko opera «Eglė žalčių 
karalienė». Vokiečių okupaci 
jos metais Dambrauskas buvo 

parašęs, pagal Putiną, origi
nalią operą «\ aldovas». Šiaip 
kompozitorius daugiau pažįs
tamas kaip vokalinės muzikos 
kūrėjas. Pokario metais mu
zikas daugiau pasireiškė cho
rinės kūrybos srityje, išleis
tos Dambrausko dainos, pa 
gal Vilniaus radiją, pasižymė 
jo aktualia «tarybine temati
ka», paplitusios dainininkų 
tarpe. Be to, j s yra parašęs 
kūrybos Įvairiems muzikos 
instrumentams, kaip smuikai, 
violenčelei, obojui

— Vilniaus konservatorijos 
studentai, dėstytojai gegužės 
12 d iškilmingai paminėjo 
komp. St Šimkaus 75 m gi
mimo metines Prisiminimus 
apie St. Šimkaus gyvenimą, 
kūrybą papasakojo jo buvę 
m ikiniai profesoriai A. Bu- 
driūnas, J Švedas, J. Karo
sas, K Kaveckas ir kt Cho
rinio dainavimo katedros stu
dentai atliko komp St Šim 
kaus dainas

— Gegužės 25 d. Vilniuje, 
teatro muziejuje atidaryta 
valst. operos ir baleto teatro 
vyr dai ininko Juozo Jankaus 
d rbų, dekoracijų, kostiumų, 
eskizų paroda. Paroda suor- 
g nizuota dailininko 50 m ju 
biliejaus proga ir joje ekspo- 
nuo a apie 120 darbų

Gegužės 22 d. į Maskva 
su geriausiais pastatymais iš
vyko Kaune veikiąs lėlių tea 
tro kolektyvas Jis buvęs vie 
nas iš nedaugelio «išrinktų 
jų», pakviestų pasirodyti Mas 
kvoje. Šalia kauniškio, Mas 
kvos apžiūroje dar dalyvavo 
penki kitų sovietijos miestų 
teatrai.

Lietuvos mokyklose jau 
prasidėję vasaros atostogos. 
Vilniaus radijo pranešimu, tas 
atostogas pradėjo beveik pu
sė miliono bendro lavinimosi 
mokyklų moksleivių, o rugsė 
jo 1 ją mokyklose tikimasi 
27.000 mokinių daugiau, negu 
mokslo met s pradėjo per
nai Vis plečiamas aštuonia

P Orintaitė

MANO ŠIRDIS
Mano širdis — kaip muzika šiandieną — 
Suvirpa tyliai, tyliai alpdama .
Dainuoja smuikas dainą tik vieną -- 
Gyvent ar mirti — tavo mylimai...

Mano širdis vien jūroj lašas mažas: 
Švyst ir — vėl grimzta gelmėn amžinai...
O tavo veidas — Vakaro miražas — 
Skambiną stygą, verkiančią sapnais. .

A
Mano širdis - jau mirštanti šiandieną — 
lo tavo kojų meldžia dar širdies...
Pravirko gaidos ir - palūžo siela — 
Mylimojo vardas karstau palydės ..

Partijos Rūpesčiai, Tikinčiųjų įtaka ir žydai
aikraštininkas aprašo įspūdžius iš SovietijosJA7

Elta Kokia šiuo metų Sovi* 
tų Sąjungoje bažnyčios padė
tis, jos santykiai su komunis 
tiniu režimu, antisemitizmo 
reiškiniai apie tai kiek būdin 
gų žinių savo įspūdžiuose iš 
kelionės į Sovi tiją paskelbė 
«New York limes» «bendra
darbis Harrison E. Salisbury. 
Jis teigia, kad šiuo n etų So 
vietų S je ortodoksų tikinčių 
jų gali būt 50 milionų Tiems 
melionams tikinčiųjų veikia 
tik 5 dvas nės seminarijos r 
dvi akademijos. Jų skaičius 
nemažėja ir tai kelia nerimą 
komuuibtinių aktyvistų tarpe.

mečių mokyk ų tinklas, dabar 
jų skaičius Lietuvoje siek ąs 
iki 1 000. Nuo naujų mokslo 
metų beveik 35 000 jaunuolių 
ir merginų, besimokančių ben 
drojo lavinimo mokyklose, 
įsigys profesijas — vykdant 
vad prailgintą darbo dieną 
jie drauge gausią ir gamybi
nį apifr okymą.

Partijos sluogsniuose kelia
mas klausimas — ar gali bū
ti, kad po daugiau kaip 40 
metų partinės propagandos, 
priespaudos ir kitokių perse 
kiojimų, vis dar esanti stipri 
bažnyčios įtaka?

Dabar pati partija, teigia 
Salisbury, įsitikino, kad ateis 
tinė propaganda dažnai nau 
doja primityvias priemone^ 
Dabar jau sukrusta leisti nau 
jas, ne tiek primityvias ateis 
tinio auklėjimo knyg>s Susti 
pri-nta ateistinė propaganda 
mokyklose Kiek uždaryta So 
vietijcje ortodoksų tikybos 
bažnyčių, tiksliai sunku nus
tatyti Pagal amerikiečių ko
respondentą, daugiau bažny 
čių esą uždaryta s ityse, ku
rias sovietai prisijungė po an 
irojo pas karo

Iš visų tikybinių bendruo
menių Sovietų S je daugiau 
šia plinta baptistų judėjimas. 
Jaunimo spaudą juos labiau 
šiai ir puolanti Tačiau pats 
didžiausias partijos pyktis e 

sąs nukreiptas prieš mažą 
sias sektas, kaip Jehovos liu 
dytojus ar adventistus — jos 
laikomos esančios veikiamos 
užsienių, tad nesunku jas ir 
apkaltinti turint «subversyvi- 
nį» pobūdį

Kokia ateitis laukia žydų? 
Ar galima kalbėti apie Sovie 
tijoje esantį antisemitizmą? 
Taip — teigia Salisbury — da 
bar nebėra pogromų prieš žy 
dus, jie nesiunčiami tremčiai 
į Sibirą, bet... antisemitizmo 
reiškiniai atsiranda Tai dau 
giau liečia kai kurias Ukrai 
rtos provincijas, Gudiją, Mol
daviją (srityse, kuriose carų 
laikais buvo leidžiama lais
vai apsigyventi žydams — E ) 
Tačiau, kaip teigia diploma 
tai Maskvoje, nesą sunku pas 
tebėti prieš žydus nukreiptos 
tenden ijos. Tų pačių diplo 
matų nuomone, sovietinis re
žimas jaučiąs dėl žydų bai
mę. Komunistų partija, iš vie 
nos pusės, prisibijanti kiek
vienos, ne komunistinės ben
druomenės, ir, antra — tai 
partijai nepatinka, kad žydai 
palaiką ryšius su savo tiky
bos išpažinėjais visau e pa
sauly ir pakartotinai yra pa
reiškę savo slmpatij s už Iz
raeli. Õia komunistams jau 
atsiranda «saugumo klausi 
mai» ir nestebėtina, kad Izrae 
lio atstovai, ypątingai diplo 
matai dažnai apkaltinami ame 
rikiečių žvalgybos šnipais ir 
agentais

Vis dėlto, kaip teigia • N. 
Y. Times» atstovas, šiuo me
tu žydai Sovietijoje yra susi
radę stipr ų sąjungininkų so 
vietinių intelektualų tarpe. Ne 
tik S Rusijoje, bet ir Vakarų 
pasaulyje jau pagarsėjo Eug 
Jevtušenko vardas Jis drau 
ge su sovietų liberal Js akty 
viai dalyvauja kovoje prieš 
pasireiškiantį antisemitizmą.

Salisbury toliau pabrėžia, 
kad sovietų valdžia ir toliau 
varanti prieš žydus nukreiptą 
programą Fvz., vienoje bu
vusių žydų tvirtovių — Kije-

(pabaiga 3 pusi.)

Halina Didžiulycė Mošinekienė

Malkus Rytas
(Iš mano atsiminimų)

Stovėjau prie geležinkelio 
pervažos laukdama, kol pasi 
judins aprūkę prekiniai va
gonai, ir žiūrint į juos kruti 
nėję kilo nerimas džiovinda
mas gerklę. «Vėl naujas sąs 
tatas paruoštas. — Dar jiems 
negana;., dar neužtektinai iš 
vežė... jis tur būt laukia ma 
no šeimos, artimųjų, mano 
draugų... Gal pasimelsti, bet 
į ką? Juk Dievas mus aplei
do!.. O gal užtarnautai, gai 
dėl to, kad mes permažai apie 
Jį pagalvodavome įsiklausę į 
pulsuojantį jauną gyveni
mą?!...

Stovėjau panarinusi galvą. 
Šiltas vėjas kedeno plaukus, 
slydinėjo gėlėtos suknelės 
klėstais, skverbėsi tarp kny
gų lapų Šiureno ramiai seno 
uosio šakos persikorusios per 
mūrinę tvorą ir jose šnekėjo

si paukščiai. Artėjančios va
saros diena buvo ypatingai 
saulėta, net tvanki, kai vėjas 
apsi ūkęs pasislėpdavo.

Išgirdau sunkius darbinius 
batus atkaukšint grindiniu ir 
čia pat kažkas sustojo. Nepa 
kėliau galvos — žinojau, kad 
svetimas stovi. Kaukšėjimas 
padažnėjo. Aitrūs papirosų dū 
mai, vėjo atnešti, kuteno ma
no šnerves Vagonai gi vis 
tebestovėjo — nei ženklo, 
kad jie pasijudintų.

— Che, che, che... buržujus 
veža! — gargždančiu balsu 
kažkas prasitarė.

— Buržujus??? Kibą tu dur 
nas, kibą girtas! I — atšovė 
jaunesnis balsas.

— O ką? Atėjo jų eilė! Va 
— «Drobės» direktorius — ka 
put! «Tilmanso» — pabėgo!..

Gerai padarė, bent kailį 

sveiką išnešė. O turtas — mat 
jį velniai.

— Užtat mes pagyvenamai 
Mes -- darbininkai! Dabar 
savo rankomis sau turtus 
krausma! — gergždi vė’ tas 
pats, ir dūmai iš jo m.chor- 
kės, kaip iš kamino verčiasi.

— Pagyvensma, sakai Žiū
rėk ar tik pats neatsitupsi 
viename tų vagonų rytojui 
išaušus!

Apsidairiau. Jų buvo keli. 
Jie buvo pilki ir paprasti dar 
bo žmonės Jų rankos buvo 
sugrubusios ir pajuodusios 
nuo mašinų šmeravimo. Veidai 
apžėlę, bet iš po kepurių 
žvelgė šviesios, geros akys.

— O už ką mane į vagonus?
— O už ką vyresnį meistrą 

Simą su moteria paėmė? O už 
ką šviesuotoją Antaną su vi 
sais vaikais sunkvežimio pra 
eitą naktį sugrūdo?,.. O Vait 
kų — paliegusį senį geležiu 
kelietį? .. Tu bent sąžinės tu 
rėtumei ir patylėtume!!

—- Jis gal kompartijoj, sau 

gokis! — nusijuokė toks akai 
drus balsas. Matau, ant gal
vos atmaukšlinta kepurė ir 
šviesių plaukų kuokštas iš po 
jos išsmukęs Veidas vaikiš
kai rausva , vos pirmojo pū
kelio padengtas smakras. Jis 
kiek sumišo pas ebėjęs mano 
žvilgsnį i’ nusisuko.

— Tu čia, pienburni, užsi
čiaupk, — piktai suurzgė se
nesnis, — žilą plauką gerbk, 
kaip motina mokino!

— Taigi, gerbiu Ar nėra di 
desnės garbės, kaip būti kom 
partijoj?!.. - Staiga jaunuo 
lio balsas pasikeitė: — Prisi 
pažink, kiek tokių «pienbv.r 
nių» kaip aš įdavei?

— Ar aš? — atmaukšlinda- 
mas kepurę ir nusispjauda
mas ?-ušuko pilkas žmogus.

— Taigi, tu! — išsišiepda 
mas juokėsi beūsis.

— Kaip Dievą myliu, nieko 
neįdaviau. Nieko! — Jis mu 
šėsi pajuodusiais k umpliais 
krūtinę (

Tai ko tyčiojies iš bur 
žųjų? — paprastai ramiai už 

klausė anas, rūkanti* papi
rosą.

- Ba, va, savo rankomis, 
metų metais kūrenau dieną 
naktį krosnis jų plienui, jų 
turtams, jų vaikams... — širdo 
vyresnysis

— Ne tu vienas Visi mes 
iems dirbome, bet laisva va
lia, ne veltui — uždirbdavo 
me neblogai. Ačiū Dievui, 
vaikus į gimnaziją galėjau 
leisti iš to uždarbi . O dabar, 
kam dirbame?

— Sau! — suriko įtūžęs nu 
mesdamas dvokiančią nuorū
ką senis

— Okupantams!... — sušuko 
jauniausias ir smuko po va 
gonais. Jis kaip driežas atsi 
rado anoj pusėj

— Pienburnis! DurniusITfu!
— nusispjovė stnis

— Po paibeliais! Smuksiu 
ir aš paskui. — tarė jaunes
nis ir pasekė beūsiu, o pas 
kui jį ir tos machorkės smar 
vę nusinešdamas

(B. D.)
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Uždavinys tikrai nelengvas. 
Bet kiekviena motina stengia 
si, kiek jos išmonė neša, 
pildyti tą Dievo jai duotą 
užduotį.

Ir Lietuvė Motina stovi jų 
tarpe. Šiandieną ji palikta sa 
vo pačios likimui, taip rodos, 
kad Viešpats tik ją pasirinko 
savo didžiajam bandymui. Ji
nai atsirado išimtinose sąly
gose.

Lietuvoje motina nebeturi 
pilnų teisių į savo vaikut. Ko 
muuistiriėje santvarkoje pati 
motina ir jos vaikai, kaip ir 
viskas, priklauso valstybei. Ji 
nebegali auklėti savo vaikų 
pagal įgimtus ir iš protėvių 
paveldėtus papročius Pagal 
komunistinę moralę ji priya'o 
įskiepyti savo vaikams neapy 
kantą visam, kas nėra komu
nistiniais prim ipais pagrįsta. 
Taip pav. jos vaikai gali įs
kųsti savo tėvus ar brolius 
saugumo organams, jei šie 
kuo nors nusikalsta prieš 
esantį rėžimą Jie negali iš
pažinti jos tikėjimo vieninte
liu Dievu, nei Jo nagarbinti, 
nes lai pri šinga valstybės 
organizavimui, ir jei jinai tai 
daro slapta, tai tato pavojun 
visą šeimos židinį, kurį kiek
vienu momentu, praeinančio 
maskolio balas tali nuspirti 
ir sumaišyto su , urvais, o 
juos visus atiduoti Sibiro šal
čių nasrams. Lietuvoje moti
nai uždėti pančiai ne tik jos 
rankoms, bet ir širdžiai. Ta
čiau joks šėtonas nepajėgia 
užslopinti tos begaliniai sul
tingos meilės vaikams Ji keu 
čia tyli, sulinkusi nuo rūpes
čių svorio, jos veidas, kaip iš 
akmens iškaltas ir nieko ne
sakantis, bet jos akys spindi 
nepaprastu pasiryžimu, kaip 
laukinės vilkės saugančios sa 
vo gūžtą. Ji nepažįsta baimės. 
Ji lietuvė motina.

Štai - partizanų kūnai, kaip 
liekni beržai nukirsti ir su 
versti miestelio aikštėse. Štai 
— laukia užkampiuose įstri 
žos mongolų akys, kas prie 
jų prisiglaus? - Niekas ne 
drįsta. Šviesius plaukus drai. 
ko prabėgantis vėjas. Skaus 
me iškrypusios lūpos ir krau 
jaš'-pajuodęs ant jų Niekas, 
niekas jų neatpažįsta, t k mo 
tina! Tik motina atbėgusi ap 
kabina sūnaus galvą ir skaus 
mo ašaromis nuplau ja jo žaiz
das. Jos skausmas yra toks 
didelis, kad jokia žmogiška 
jėga tuo momentu nebegali 
jos atplėšti nuo mylimo kūn^ 
Ji nieko nebijo — tik jinai 
gali mirti kartų!., toks yra 
motinos likimas Lietuvoje

Daugelio mūsų moMnos ten 
liko visai vienos ai k ai jas 
paliko žinodami, kad tik sve
tur g lės iš elbėti savo gyvy 
bę. kad tik svetur jie išsilai 
kys. Ir Motina iuos palaimino 
atsisveikindama, palaimino sa 
vo ašaromi , virpančiomis lū 
pomis nubučiuodama kiekvie 
no kakta, gal naskutinį kar
tą.. Ji ilgai ilga; dar mo avo 
balta skarele nutolstančiam 
vežimui, savo vaikų ateičiai. 
O paskui ji grįžo i savo ra
mus ir juose liko taip tuščia, 
taip baisiai tylu, kad net sa
vo š rdies plakimą jinai galė
jo girdėti r šiandieną jinai 
sėdi vienui viena parymosi 
prie lango ir tebelaukia . Pa 
vasariai ateina ir praeina, 
paukščiai sugrįžta — tik ne
sugrįžta jos vaikai irkasmet 
jos akys vis s Ipniau beįžiū
ri, šird s vis sunkiau t epui 
suoja, o begalinis ilgesys ba! 
ta šerkšna nugulęs ant jos 
galvos Bet ji vis tebelaukia 
ir jos mintys, kaip balti ba
landžiai skrieja pas vaikis, 
ir kaip baltų balandžių spar 
nai glosto mylimus veidus 
daugelio taip išvagotus gyve 
nimo audrų — bet jos širdy

je jie visi tebėra maži bejė
giai kūdikėliai, jos globos 
taip reikalingi

Lietuvė motina ne savoje 
žemėje, lygiai taip pat parink 
ta didžiajam bandymui. Vieš
pats jai tarė: «Aš duodu tau 
laisvę duodu tau gerbūvį, bet 
atimsiu tau TĖVYNĘ. Atsi
mink, aš sutvėriau tave LIE
TUVE? Ar mokėsi JA išlikti 
svetur?... Ar mokėsi?

Štai mes turime laisvę. Tu
rime ir gerbūvį. Pagal išga
les, mes motinos, visa kas yra 
geriausio, atiduodame savo 
vaikams Štai šviesiaplaukiai 
vaikeliai, aprengti kaip lėlės, 
mėlynos akelės žiburiuoja ži
butėmis, bet kiek iš tų- lupy
čių, panašių į radasto pumpu 
rėlį taria pirmą žodį «mama .. 
moči te.. »? Ne,. tos lupytės 
n oka šauki «Mãe., pãe. », 
bet iš jų neišsprūsta toks pa 
prastas šauksmas — MAMA...

Kur gi ūko tie mūsų moti
nų įkvėpti šve’nūs žodžiai? 
Argi jau išnykt' atmintyje tos 
bakūžės, kurios, kad ir sama 
notos, bet buvo daug jaukes
nės ir šiltesnės už šiand'eni- 
n us salionus «de visita ? Argi 
išblėso tos mergautinės die
nos, kai basomis kojomis b g 
davome v s atšilusios žemės 
takais po pavasario lietaus? 
Argi nebeprisimename, kaip 
rudens vėjas plėšdavo skary 
tę nuo ga vos, kai mamasiun 
tė pas skolinti druskos pas 
kaimynę? Nei viena iš mū 
su to neužmirš Tai viskas 
taip gyva mūsų atminty lyg 
vakar dieną buvę. Jūs čia su 
sirinkusios kiekviena galėtu
mėte daug daugiau ir daug 
įdomiau papasakoti savo išgy 
venimus, kaip aš. Tik jūs ne 
drįstate, nes jūs esate tylios 
ir savyje užsidariusios lietu 
ves motinos Pro jus eina gy
venimas, kaip ištvyiins upė, 
nešdamas jus vi tolyn tolyn 
nuo gimtosios žemės, m o 
gimtųjų namų, nuo ten liku
sios motinos, ar jos kapo Ir 
jūs nuo'ankiai nusilenkėte sa 
vo likimui.

Salomėja Nėris
ŠIRVINTA

Upė šaltuonėlė — 
Mano Širvinta 
Rudenio lapelių 
Mirga priberta

Kabo liepos medy 
Mėnuo pilnatis, 
Tylųjį namelį 
Saugo per naktis.

Mano ten vaikystė 
Kaip gėlė trapi 
Dūdeles žilvyčio 
Suko paupy.

Žvaigždės ten byrėjo 
Vasaros naktim, 
Ten vanduo žiūrėjo 
Tamsžalėm akim.

Kur gi ta upelė — 
Mano Širvinta?
Kur baltų takelių 
Žemė suminta.

Tač au LIEiUVEI MOTINAI 
Viešpats davė ypatingą užda
vinį. Čia jis davė mums lais
vę, davė patogumus gyveni
mo saulėlydy. Jis apd< vanojo 
ne vieną jau ir žentais, mar- 
(iomis ir anūkais. Mūsų gys. 
lo e teka grynai 1 etuviškas 
kraujas ir mūsų priblėsusios 
akys išsinešė Lietuvos dan 
gaus skiautelę Tad neleiškim 
išblėsti mūsų šeimos židiniuo 
se tam brangiausiam žodžiui, 
taip skambančiai virpančiam; 
MOTINA — MAMA!

(pabaiga iš 2 pusi.)

ve buvę nužudyta daug žydų, 
tačiau turistas niekur nepas» 
tebės bent ir paminklinės len 
tos apie žuvusius žydus. Esą, 
visoje eilėje vietovių, kaip 
Rygoje, Kijeve, Vilniuje ir 
Taškente žymūs, įtakingi žy
dų vadovai buvę priversti pa 
sitraukti ir jų vietoje atsiradę 
labiau režimui palusnūs žydai. 
Kai kur sudaromas žydo vaiz 
das — tai turįs būti «gudrus, 
mėgstąs kyšius ir girtavimą 
žmogus...». Pagaliau, šį tą 
pasako neseniai Vilniuje ir 
kitur įvykusios spekuliantų
bylos — nuteisti piliečiai tik 
su grynai žydiškom s pavar
dėmis

Tačiau dar nereikėtų š ų 
d enų antį emitizmo reiškin-ių 
lyginti su Stalino laikais bu
vusiais Pvz, mokslininkai — 
žydai suvaidino vyraujantį 
vaidmenį erdvės, raketų tyri
nėjimuose. Pagaliau, žydai 
reiškiasi ir literatūroje, ir 
spaudoje ir įvairiose meno ša 
koše (L etuvoje — rėš M* 
Siuckis, «Tiesos» red. G. Zi' 
manas ir kt. - P.).

X-

OKULUOTOJ LIE~T VOJ 
NESKAMEÊJO VEI YKŲ ' AR
FAI Užsienio korespondentų 
pranešimais šiais metais Ve- 
ylų šventės Lie uvoje praė

jo liūdesio ženkle: Velykų 
arpai neskambėjo, nesimatė 

I škilmingų Prisikėlimo proce 
ijų.. Raudonieji Kremliaus 

diktatoriai, mat, relig nj ikin 
čiųjų pasireiškimą kas kart 
vis daugiau trukdo Tam pa
naudojo Lenino 92 metu girai 
mo dienos minėjimą ba an 
džio 22, kuris šiais metais iš
puolė Velykų dieną, todėl bu 
vo p oga gyventojus suvary
ti į mitingus, minėjimus pri 
versti klausyti žodžių sriauto 
apie «didįjį Lenini », apie 11- 
jič aus šviesą viršum Lietu
vos. (ELTA)

Mano Kelione i Kolumbija ir Venezuela
1962 Mztais

(tąsa)

Lietuvių kolonija Kolumbi
joje yra labai mažutė palygi 
nūs su esamomis Brazilijoje, 
Urugvajuje ir Argentinoje. Aš 
radau, iš visų mano kel onių 
po Pietų Ameriką, Kolumbi
jos lietuvius procentualiai la 
blausia pasiturinčius ir aukš 
čiausios klasės. Jie turi tar 
nų ir tarnaičių savo namuo 
se, kurių vertė yra apie 40 
iki 50 tūkstančių dolerių ka 
tegorijoje Apie 95% visų lie 
tuvių ten gyvena vos 13 me 
tų. Tiesa, dauguma jų yra ge 
rai išauklėti — inžinieriai, 
gydytojai, ir daug kitų pro
fesijų.

Bekeliaudamas po kraštą 
aš pastebėjau daug nuostabių 
galimybių ir progų žemdirbys 
tėję. Vietiniai čia yra gerokai 
atsilikę ūkininkavimo hūduo 

se. Panaudojant amerikoniš
kas mašinas saldžiųjų kuku
rūzų auginimo srityje būtų 
įmanoma padaryti «stambų 
pelną», Aš sutikau Medellino 
užmiestyje vieno lietuvio viš 
čiukų ūkį, kuris padarė gero 
pelno iš 5060 paukščių; JAV- 
se reikėtų 50.000 viščiukų, 
kad padaryti tą patį uždarbį.

Kolumbija man primena 
Šveicariją - kiekvienas įmes 
tas turi skirtingas temperatū 
ras ir sąlygas 30% Kolumbį 
jos yra Kalnuota Aš radau 
Totoraičių ir Kaseliūnų šei
mas kaipo labai malonius, 
rimtus ir patriotiškus lietu
vius N ilos barzdaskutis Ta- 
mula* yra, tarsi, koks links
mintojas — pilnas juokų ir 
žavumo, Besikalbėdami su juo 
jūs užmirštate visus savo rū 
pėsčius — tai paprastas žmo 
gus su auksine širdimi!

Kun. Tamošiūnas atvyko į 
Koium iją labai anksti ir jau 
32 metai kaip dirba ganyto 
jišką darbii. Šiuo metu jis 
stato p imąją lietuvių koply 
čią Medelline. Ji y a statoma 
tokiu sutvarkymu, kad Jeną 
dieną jei čia j ebebūtų dau 
giau lietuvių Medeline, tas 
pastatas gale ų būti parduo 
tas ir pinigai pervesti kitiems 
lietuviškiems tikslams ar ben 
druomenėms

Medelline yra daug puikių 
naktkių klubų ir restoranų, 
kalnų papėdėse, iš kurių ma
tosi visas miestas labai 
pasidžiaugiau savo buvimu 
Medelline Visą laiką buvo 
saulėta ir 80 iki 85 laipsn ų 
F šilumos. Po vienos savai
tes buvimo Medelline aš ir 
kun l amušiūnas išskridome 
j Bogota

Boszota turi skirtmgą Klimą 
tą. Tai antras pasaulyje pagal 
aukštumą miestas, — 8000 pe 
dų virš jūros lygio. An rąją 
dieną aš pajutau sunkumą ai 
suoti Vos palypėjus vieno 

aukšto laiptais, teko atsisės
ti ir pailsėti, buvo akimirks- 
n’s, kad aš maniau gausiąs 
širdies smūgį Pastebėjau, jog 
reikalingos kelios savaitės 
priprasti prie tokios aukštu
mos Bogotoje aš apsigyvenau 
p. E, Vismanto namuo e.

Bogotos aeroporte aš sto
vėjau ant tos pačios vietos, 
nuo kuri s prezidentas Ken
nedy ir jo žmona kalbėjo. At
viri laukai nuo Bogotos aero 
porto iki mies.o priminė man 
Buenos Aires aeroportą — be 
sidriekiančios lygumos ir be 
veik tokie patys vaizdai Bo
gota yra kelis kartus dides
nis už Medelliną Naktys čia 
vėsios: 90% dienos metu de 
besys ir vėjas, o taip pat ko 
kie 10 iki 20 laipsnių vėsiau 
negu Medelline Reikalinga 
dėvėti apsiaustas dienos metu.

Bogotoje aš aplankiau pre
zidento rūmus, o taip pat 
Tautinę Šventovę Monserrate 
— pastatytą ant 10 000 pėdų 
aukšto kalno ir kuri pas ekia 
ma kabančiu keltuvu

Druskos katedra Sal Zipa- 
quird yra iškirsta giliai vie
noje diuskos kasykloje, 850 
pėdų po žeme. Tenka važiuo 
ti apie 15 minučių per tune
lius, pro kur vos praeina au
tomobilis. Kelias yra apšvies 
tas elektros lemputėmis, bet 
matosi tiek silpnai, jog tenka 
įjungti mašinos prožektorius. 
Galop, jūs pasiekiate sustoji
mo vietą, giliai vidury kalno.

Iš šių kasyklų jau indėnai 
kasė druską, dar prieš Kris
taus gimimą, Tais laikais 
druska atstojo jiems pinigus. 
Man pasakojo, kad jeigu iš
nyktų visoje žemėje druska, 
Kolumbija iš tų kasyklų ga
lėtų aprūpinti visą pasaulį 
dar per 55 metus.

Reikėjo daug metų nudailin 
ti sienas ir stulpus toje kated 
roję Man trūksta žodžių ir pa 
lyginimų, kuriais aš galėčiau 
aprašyti vi ą tos katedros stru 
ktūros grožį ir meniškumą, 
esančios gilumose Tai yra 
didžiausias stebūklas, kokį ga 
Įima pamatyti Kolumbijoje

(Bus daugiau)
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Raupsuotoji Sesuo
Reikia stebėtis, kai kas kan 

triai kenčia galvos ar vidurių 
skausmus, ar nesiskųsdamas 
neša kelių savaičių ar mėne
sių ligą Bet dar nuostabesnis 
dalykas y a, kai kas ramiai 
priima sunkią, skaudžią, ne- 
pagydiomą ir o et šlykščią li
gą ir metų metus, iki mirties 
neša ją be jokio nepasitenki 
nimo ženklo. Tai jau heroiš- 
kos kantrybės ir pasivedimo 
Dievui ženklas. Tokį pavyzdį 
mums paliko Indijos misijoje 
raupsais mirusi vienuolė Ka
rolina.

Ji buvo vyriausia iš penkių 
šeimom vaikų. Stipri, gyva ir 
energinga, turėjo padėti mo
tinai prie ūkio darbų Bet už
sispyrėlė ir nepriklausoma, 
nekartą sukėlė tėvams dide
lio susirūpinimo.

Aštu niolikos metų sulauku 
si Ka olina leidosi iš namų 
svetur duonos jieškoti Nuvy
ko Paryžiun. Geras ir krikš
čioniškas šeimos išauklėjimas 
apsaugojo ją nuo didmiesčio 
pavojų.

Padirbėjusi vienoje šeimoje, 
metė nuobodų tarnaitės dar 
bą ir perėjo dirbti pas šv 
Prauciškaiis S dezo vienuoly
no seseris. Čia jai geriau pa 
tiko ir pasiliko keletą metų.

Sykį Karolina dalyvavo ri 
jų seserų vienuolių išleistuvė 
se į ndijos misijas, atsisvei
kinimas ir išlydėjimo apeigos 
taip ją sužavėjo, kad ji pasi 
ryžo pasekti seserų pavyz
džiu. Ėmė ves i griežtesnį gy 
venimą, daugiau melstis, ko 
voti su savo silpnybėmis ir, 

nors jau buvo trijų dešimtų 
metų, įstojo į vienuolyną. Čia 
ji greit jadarė tokią didelę 
dvasinę pažangą, kad vyres
niosios pas untė ją į Bombė
jaus miesto mis ją, Indijoje

Indijoje sesuo Karolina bu
vo paskirta vienon prieglau- 
don, kurios durys stovėjo at
viros visiems vargšams Jai 
teko slaugyti vieną senelį su 
keistai išsukinėtais pirštais ir 
jo mažą keturių metukų n>er 
gytę Senelis mirė, o mergaitę 
išbėrė keistos dėmės ir ta 
greitai iškeliavo pas savo mi 
rūsį senuką. Sesuo K rolina 
nekreipė dėmesio j tokį ne 
reikšmingą įvykį, Bet neilgai 
trukus ir ji pajuto vidurių 
skausmus, bei paste ėjo rudas 
dėmes ant savo rankų.

— Argi tai būtų raup ai? — 
Karolina pakl usė slaugyto
jos Pranciškos.

Įspėta sesuo Vyresnioji pa
šaukė gydytoją, o kad nebūtų 
jokio abejojimo, pasiuntė se 
šerį Karoliną Kalkuton pas 
specialia i-ą

— Aš neabejoju. Tai a u p 
sai, — pareiškė raupsų ligos, 
specialistas.

Nors tai buvo didelis smū
gis, tačiau sesuo Karolina ne 
nusiminė Siunčiama į raup
suotųjų ligoninę, savo palydo 
vei sakė: «Nieko nesigailiu. 
Visa įvyko su gerojo Dievo ži 
nia ir aš priimu ligą iš Vieš
paties rankų». Tai įvyko 1914 
metais, dvylika metų jai atvy 
kas Indijon.

Kadangi ir kita Sesuo susir 

go ta pačia liga, tai vienuo- 
lyno vyresnybė nusprendė įs 
teigti specialius namus 
raupsuotiems. Tuo tarpu abi 
seserys b ;vo pasiųstos j Man 
dalėjo ligoninę. Kad ir kaž
kaip dakta ai rūpinosi išgy
dyti seseris, K rolinos svdka 
ta nederėjo Skausmai nuolat 
d dėjo, apimdami visą kūną 
Pobūvis šitoje ligoninėje buvo 
tuo naudingas, kad sės. Karo 
liną turėjo pregos gerai susi
pažinti su liga ir jos gydymo 
būdais Įgytas patyrimas vė
liau buvo jai labai naudingas 
naujoje ligoninėje

Po dviejų metų, šv Pranciš 
kaus Salezo seserys atidarė 
savo ligoninę raupsoiiems 
Kumbakonamo vietovėje ir 
seserį Karoliną paskyrė vy 
riausia jos vedė a Jos prak
tiški organizavimo sugebėji
mai ir d dėlė meilė hgomms 
padarė malonesnį ir j ukesnį 
mirti pasmerktųjų žmonių gy 
venimą. Ji pati nekartą prisi 
pažino: « š pradžių bjaurėjau 
si to b išauš darbo ir, nežiū
rint gero gydymo, jaučiausi 
be jėgų, tokia išvargusi, kad 
vos pastovėjau ant kojų. Kai 
reikėdavo peri išinėti žaizdas, 
manydavau nuvirsianti Dabar 
jaučiuosi laiminga Dievas da 
vė jėgų ir malonės tam dar
bui»

Už rūpest ngą ir pavyzdin
gą ligoninės tvarią britų 
raupsuotiems pagalbos drau
gija sveikino se- Karolina:

Besirūpindama kitais, sės. 
Karolina negalėjo pamiršti 
savo pačios 1 gos, nes ta jau 
plėtėsi po visą kūną Atsira
do dėmės ir žaizdos ant ran
kų, kojų ir veido, kurs atrodė 

tartam kokia dėmėta kaukė. 
Kartą pasižiūrėjusi į veid’odį 
sušuko: «0, kokia aš baisi! 
Niekados nepagalvojau, kad 
kada nors taip atrodysiu!»

Palengva kūnas ėmė leistis 
Susisukinėjo rankų ir kojų 
p rštai ir kili sąnariai Nukri
to nagai. Reikėjo nuimt pirš
tus, vieną po kito. Karštis pa 
kilo. Per rūbus sunkėsi nema 
lonus prakaitas Kojos nebe
norėjo ligonės nešioti Iš Pa 
ryžiaus atsiuntė jai kėdę su 
ratukais

Kadangi vis c’au'giau raup 
suotųjų atsirado ligoninėje, 
dviejų seserų nebepakako 
jiems aptarnauti. Atsiuntė dar 
dvi. Vietos buvo nedaug Ke
turioms seserims teko susi
spausti viename kambaryje 
Tačiau sės Ka olina viską 
kantriai nešė, visus užjautė, 
visiems stengėsi patarnauti, 
nė k'ek ne palengvindama sa 
vo pačios vargo.

Paskutinės jos valandos bu
vo 'abai sunkios. Nuolatinis 
karštis ir troškulys ją kanki 
no Kitos seserys norėjo jai 
p lengvinti, bent ledais atvė
sinti degančias lūpas Bet ji 
atsikalbinė o: «Palaimnti ku
rie kenčia. . Mūsų viešpats 
ant kryž aus negavo ledų.. »

Karolinai mirštant 160 rauo- 
suotųjų, suklaupusių prie jos 
durų, meldėsi už savo slaugy 
toją, kurią Dievas pasiėmė 
pas save, kaip ištikimą *arną. 
«Pala minti, kurie kenčia... 
nes jie bus paguosti*.

Sesuo Karolina buvo gimusi 
Bavarijoje, 1871 metais Mirė 
1933 metais gruodžio 12 die
ną, dvidešimts metų didvyriš-

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

JUOKIS!

— Daktaras pacientui — 
Parodyk liežuvį.

- Pacientas Daktare, aš 
to nepadarysiu, nes mano 
motina nuo mažens man įka
lė: «Labai negražu kam nors 
rodyti liežuvį»

— Išsipusčiusi moteris el
getai: Kaip tamstai negėda 
užsiimti elgetavimu?

- Poniute, juk tai vienin
telis būdas, kuriuo aš, tams
tai nepažįstamas, galiu kreip
tis į taip gražią ponią Ir 
bematant įpuolė į elgetos 
skrybėlę visas doleris.

- NEUŽMIRŠKITE SAVO 
LIETUVIŠKOS PAREIGOS, PA 
REMK1TE JAUNIMO NAIVŲ 

STATYBĄ.
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kai iškentėjus! savo vargą, 
sykiu tarnaudama kitiems 
vargšams

J. Aranauskas, S. J
< Žvaigždė»

J. Aistis

Knygos — Mielosios Draugės
(tąsa)

Norėjau spirtis, bet jo aky
se pamačiau tokias keistas 
liepsneles blykčiojant, kad 
pažadėjau tai padaryti. Aiš
ku, nėjau ir nieko neprašiau, 
kad recenzijas rašytų: jos pa
sipylė neprašomos.

Trečias mano sutiktas lei
dėjas buvo Antanas Kniukšta. 
Jis buvo senbernis, bet jame 
buvo kažkas vienuoliška. Jis 
buvo gimęs leidėjas, kaip ga 
Ii būti gimęs poetas. Mane su 
juo suvedė ’Antanas Vaičiu
laitis. Pastarasis mane vieną 
kartą sutikęs alėjoje klausia, 
ar neturiu paruošęs naujo ei
lių rinkinio. Aš jam kietai 
atsakiau, kad ne Vaičiulait s 
prisispyrę: «Nagi jau vis turi 
šį tą parašęs?» Reikėjo sutik 
ti, kad jau buvau šį tą para

šęs. Viso susirinko apie dvi
dešimtį eilių. Paruošiau rank 
raštį, o ruošti ilgai nereikėjo. 
Sutarėm su Vaičiulaičiu pasi
matymą, kurs mane nuvedė 
pas leidėją, maniau, rasiu 
kažką rytietiškai prabangų, 
bet kartu maniau, kad rasiu 
kietą ir buką medinį pjūklą. 
Vaičiulaitis drąsiai pabeldė 
duris, ir kažkas pilna burna 
maisto viduje atsiliepė. Atida 
r ė daris, ir įėjome į gana 
šviesų ir erdvų, bet pusnuogį 
kambarį: vidury buvo neuž
dengtas stalas, šalia senber- 
niškai paklota metalinė lova, 
spinta ir trys ar keturios vie 
niškos kėdės Pats namų šei
mininkas stovėjo prie stalo ir 
iš maišelių pietavo. Tuojaus 
jis mus susodino, o pats liko 
stačia* ir prašė mus prie sa 
vo švento stalo. Vaičiulaitis 

pradėjo jam aiškinti, kad at
vedęs poetą, turintį eilių rin 
kinį Maniau, kad reikės il
gai kalbėti ir pūšti, bet 
Kniukšta atsakė: «Gerai, ga
lime išleist» Ir daugiau apie 
tai nekalbėjome. Pavalgė ir 
pasiūlė eiti spaustuvėn Tai 
ir ouvo tas didysis Kniukšta, 
rašytojų prietelius ir globė
jas, išleidęs per tūkstantį 
knygų Jis neklausė sąlygų, 
nei leidžiamos knygos apim
ties, tik nuvedė spaustuvėn, 
patarė pasirinkti rašmenis ir 
popierį ir mudu paliko tartis 
su darbininkais. Tai ir buvo 
mano Imago mortis.

Tik vėliau man paaiškėjo, 
kad didėli darbai ir dideli 
žmonės yra labai paprasti. 
Aišku, palyginus Švyturio sa
loną, kad Kniukštos kartūziš- 
ka cele, galėjai nusivilti, bet 
reikėjo bet reikėjo pažinti tą 
žmogų, kad galėtum jį ver
tinti ir teisti Jis sakysime. 

Jonui Marcinkevičiui, pentin 
girtam, iš smuklės atėjusiam 
ir smuklėn einančiam, mokė
davo penklitinius honorarus 
už parašymus veika'us. Jis 
niekad autoriaus neužgauda- 
vo, bet viską jiems pasakyda 
vo. Atsimenu, kai jis vieną 
kartą kalbėjosi, su Petru Cvir 
ka dėl Žemės maitintojos Jo 
kontoroje, kaip malūne, vis 
būdavo pilna klientų — rašy 
tojų. Jis turėdavo laiko su 
jais valandų valandas plepė
ti, bet tai jam nė kiek ne
trukdydavo drauge tvarkyt: 
užsakymus ir sąskaitas. Be
kalbant įeina Cvirka, tai jis 
ir sako: «Petrai, čia reikės 
dar šis tas pataisyti ir pa
keisti». Cvirka šoko kaip ki
birkštis: «Ne, ne, aš nė rai
dės netaisysiu'» Kniukšta: 
«Kaip tu gali netaisyti, kad 
reikia!» Cvirka: «Šioj knygoj 
aš nieko netaisysiu'» Kniukš 
ta: «Cvirka, na, žiūrėk, tu ra 
šai, kad «davė jam surūdiju 

šią keturiasdešimtą», ar tu ži 
nai, iš kokio metalo keturias 
dešimtė buvo p daryta?» Cvir 
ka: «Aišku — varinė!» Kniukš 
ta: «Ne, Cvirka, ne varinė, o 
sidabrinė, ir sidabras juosta, 
bet nerūdija,» Cvirka: «0! 
tai galima pataisyti!» Kniukš 
ta: «0 čiai vėl. Petrai, tu ra
šai» ir 11 Ir jis jam ištaisė 
visas panašias smulkias ne
sąmones

Kniukšta man išleido: Ima 
go mortis, Intymias giesmes, 
Dievus ir smuikelius, Užgesu 
sias Chimeros akis ir Poezi
ją Bet mes vieną kartą smar 
kiai susikirtome Po premi jos 
jis būtinai norėjo išleisti Už
gesusių ChiineivS akių antrą 
ją laidą. Tuo pasigyriau Bin 
kiui, kuris man pasakė: «Ge 
ra, asiau, idėja bet. tu turi 
jam pasakyt sąlygą: «Jei duo 
di pusantro lūkstančio litų ho 
noraro leidžiu, jei neduodi, 
tai ueitidžiii.

(B D )
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FABRICA DE MALHAS
Petras Šukys

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

Ibitirama ir A v. Zelina).

ALEKSAS KALINAUSKAS
Advokatas

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

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

|4.o-Sala 7-Tel. 37-0324 
no 14,00 iki 18,00 vai.

Lietuvi
Klausyk ir temk

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.

MÀLONI ŽINIĄ LIETUVIAMS
LIETUVĖ ADVOKATĖ IRENE GRITÉNAS DUODA NEMO
KAMA! JURIDINES INFORMACIJAS SAVO TAUTIEČIAMS

IRENE GRITÉNAS
Advogad :

ESCRITÓRIO RESIDÊNCIA
Praça da Sê, 323 - 10 c/101fl02 Rua Coelho Neto, 281

Pone 33-9951 Fone: 63 3697, F. Prudente PRANAS & CIA. LTDA.

Escritório Contábil Vila Zelina S/C Itda.
(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 - Distraias na junta Co 
mercial - Registros de firmas na Junta comercial - Escritas com 
contabilidade em. geral - Escritas fiscais em geral - contratos de 
locações - Cartas de fiança - Seguros de fogo - Seguros de aciden

tes - Requerimentos em gera! - Defesas e recursos

PRAÇA SÃO .JO-E DOS CAM1 OS, 8 - SALAS 1E2- 
FONE: 63 6005 ■ VILA Z LINA - SÃO PAULO

Madeiras em geral

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

Rio de Janeiro
Serraria « I T A > — Serra dos Aimorés — Município de 

Nanque - Estado de Minas Gerais

MŪSŲ LIETUVĄ» GALIMA 
UŽSISAKYTI

Ir pr enumeratą apsimokėti 
pas šiuos asmenis:

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

Kun. J. Šeškevičius V. Zell 
uos klebonijoje,

B. Šukevičius (spaustuvėje) 
Av. Zelina, 515

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

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

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,

A nd r. Pupienį, R1 Oratorio. 
1224, Mooca,

B. Tubelį ir Kučinską, Moi 
nho Velho

Stoêku Pa> quedas Nações.
«Mūsų Lietuvos» atstovė 

Rio de Janeire yra p. Uršulė

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

àKNTANÇ mVIIIL'ONII©
INDUSTRIA DE ARTEFATOS PLÁSTICOS

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

posta) 4118 - Vila Zelina, Tel 63-4130 São Paule.
Čia yra didžiausias pasirinkimas, dideliais ir ma

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

KIRPIMO IR SIUVIMO MOKYKLA

“ J C F II J A ••
Mokina kirpimo siuvimo, madų mode 
lių braižybos ir pritaikomojo meno

Paruošia siuvimo ir kirpimo mokytojas 
valdiškiems egzaminams (habilitação) 

Mokykla turi visas val i iškas teises yra regis
truota «Departamento do Ensino rofissional»

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

Gaulienė, Rua General Pedra
.351

SIUVĖJAS

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

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 

- ______ ____ _______ ____________ ___________

VIENI . 1 ATSTOVAI GARSIOJO VANDENS LINDO Y A

U HMf C4.CCIFEI im
Hioo> i j i i<> yri .tai žinomas gėrimas 

kurio puikų veikimą Į žmogaus sveikatą jau 
visi yra Vienbalsiai pripažinę. Pabandykite, 
Įsitikinkite ”■ tooos naudokite

S Ã O PAULO

Rua Dino Hueno. 796 a 835 
Telefones: 51-4019 e 51-2223

Casa Sprindys & Cia. I
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.

EFCRITCI2ÍO CCNTAI311. !

. A J CIIM IE T(C

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

At’iela firmų atiuaiymus, perleidimus, komercines 
ir industrialines apyskaitas, sutvarko dokumen

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

Juridinis Departamentas — Nejudbmo turto pardavimas 
Av. Zelina, 821 — Vila Zelina — Tel 63-7140 S. Paulo |

Caixa Postá! 3967
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— Šio «MUSŲ LIETUVOS, 
nr. leidėjas yra MISIJONIE- 
RIUS TĖVAS JONAS BRUŽI- 
KAS S.J., kuris labai nuošir
džiai ir rūpestingai rūpinasi 
laikraščio reikalais, ypač su
radimu at-kiro nr. leidėjų. 
Ačiū už rūpestingumą.

— Moterystės luoman ruo
šiasi JONAS BARANAUSKAS 
SU WILMA R SA ZANINI.

— LIET. K AT. MOTERŲ 
DRAUGIJOS susirinkimas šau 
kiamas šį sekmadienį 4 vai., 
V. Zelinos mokyklos patal
pose

— Liet. Kat. Bendruome
nės choro choristės suorgani 
zavo sporto gimnastikos mė 
gėjų sekciją. Pratimai būna 
antradieniais 20,30 vai Gim
nastikos mokytoja yra mok 
Vanda Paukštytė Norinčios 
sportuoti bei gauti reikalingų 
informacijų turi kreiptis į 
sekcijos vadovybę Ch< ristai 
taip pat yra pasiryžę veiki
mą sportu paįvairinti.

-- SESELĖ M URBANA, se 
sėlių pranciškiečių viršininkė 
Brazilijoje ir SESELĖ M. 
MARGARIDA, birželio 20 d. 
išskrenda į JAV, Pittsburgan, 
Pa , dalyvauti vienuolyno mo 
tinos viršininkės rinkimuose. 
Jos atstovaus seseles pran- 
ciškietes gyvenančias Brazi 
Ii jo j

— Prof. JUOZUPAS ŽEMA! 
TIS su žmona 20 d birželio 
išvyksti vieneriems metams 
į JAV, studijų tiks.ais. Apsis 
tos S. Francisco mieste

-r Industrialas STASYS ME 
LIŪNAS su šeima pabaigoj 
šio mėnesio atostogas pra- 
leisti vyksta į JAV Aplankys 
didžiuosius Amerikos ir Ka 
nados. centrus aip pat ir 
garsiąją parodą eatly. Sus
tos Peru, Kolumbijoj, Meksi
koj.

— IEVA KUTKIENÊ ruošia 
si Kanàdon vykti savo dukre 
lių, anūkų ir žentų aplan
kyti.

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, 8 

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 

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

A. ZA, EMILIJA GRíTÉNAITÉ- 
USATAI

Sekminių išvakarėse ats s 
kyrė su šiuo pasauliu, vos 27 
metų amžiaus, palikdama nu
liūdime savo jauną vyrą J. 
Usatai ir tris mažus vaikelius, 
9, 5 ir 3 metų Taip pat pali 
ko liūdesy ir skausme tėvus: 
Antaną Gritėną ir Oną Petrai 
ty ę, brolį Juozą, seserį So 
fiją, gimines bei pažįstamus.

alaidota S Caetano kapuo
se dalyvaujant misijonieriui 
J Bružikui ir žmonių miniaŲ 
S ptintos dienos mišios, bus 
šeštadienį, birželio 16 d. 8,30 
vai Vila Zelinoje. Kviečiami 
visi dalyvauti.

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

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

- LAIŠKAI: O. Masienei, 
j. Gudanavičiūtei, J. Masių 
liui, J. Valeikienei, A. Žukui, 
M. Krutulytei, Pr. Dovydai 
čiui, Pr Zagorskienei, Al. 
Grabauskui, V, Rinkevičiui,

Para Deputado Federal
SANTA PAULA NETO

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

♦♦ «

Para Deputado Estadual 
ADAMO KOZAKEVIC

Candidato na Chapa P. T. N.
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W. Bogar, A Lazdauskui, V. 
Balčiūnui, A. Gudanavičienei.

— KETVIRTADIENĮ, 21 d. 
birželio Devintinių šventė. 
Mišių tvarka kaip sekmadie 
n ais Miesto centre, Av Brig. 
Lui? Antonio, bus tradicinė 
procesija. Pradžia 15 vai.

PAVERGTŲJŲ TAUTŲ 
SAVAITĖ JAV

JAV se jau kelini metai 
liepos mėn treciąją savaitę 
minima Pavergtųjų Tautų Sa
vaitė Šiemet ji turėtų būti 
paskelbta liepos 15-21 d d. 
Lietuvių ir kt. spauda JAV 
kviečia sudaryti bendrus ko
mitetus įvairiuose miestuose 
ir vieningomis pastangomis 
surengti įspūdingus tos savai 
tės minėjimus. P T Savaitę 
savo nutarimu rezoli cija yra 
autorizavęs JAV Kongresas 
ir kasmet JAV prezidentas, 
kaip ir pernai, tokią savaitę 
paskelbs oficialiai.

UŽSIENIEČIAI, JŲ TEISĖS 
VOKIETIJOJE

Gegužės 18 d Stuitgarte 
įvyko vokiečiu ir užsienie'ių 
tremtinių Wurttemberg-Bade- 
no krašto įstaigų atstovų pa
sitarimas tremti n ų teisių klau 
Simais Lietuvius atstovavo 
PLB Vok. Kr. V-bos atstovė 
ir Stutt apyl. pirmininkė S. 
Jaunyškytė Pasitarime paaiš 
kintos pabėgėlių nevokiečių 
kilmės teisės, skirtumas tei 
šių tarp užs eniečių ir trem 
tinių užsiečių (heimatlose Aus 
lander). Išsiaiškinta, kad ne 
vokiečių kilmės tremtiniai tu
ri tas pačias teises socialinei 
pašalpai gauti, kaip ir vokie
čių piliečiai Aukšt Komisaro 
pabėgėlių reikalams atstovas 
pranešė, kad jų įstaigoje yra 
gauta atlyginti nukentėju
sioms nuo n ciu 40 000 pra 
šymų. Tai daugiausia bnv. ka 
cetininkų bylos.

— Konrad Adenauer, nežiū 
rint kad yra 85 metų amžiaus 
vėl buvo perrinktas krikščio
nių demokratų partijos pirmi 
ninku. Tačiau susirūpinta ir 
jo įpėdiniu jam mirus. Numa 
tyta, kad jį pavaduotų septy 
nių asmenų komisija, ligi vėl 
būt išrinktas naujas pirmi
ninkas.

PARDUODAMA KEPYKLA
Dėl išvažiavimo parduodamą,lietuviškos 

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

ŽAISMINGA KOMEDIJA

Maskvai pasmerkus Stali
ną, reikėjo nukabinėti ir or 
denus už pasižymėjimus Sta
lino viešpatavimo metu Bet 
tie a menys pasijuto labai 
nuskriausti ir pažeminti ne
tekę orde ų Kaip išgelbėti 
situaciją? ilgai nelaukus, štai 
Aukščiaus as Sovietų prezi 
diumas leido tas Stalino pre
mijas iškeikti ant Lenino To 
kiu būdu visi Stalino galvo- 
riezai dabar gavo Lenino or- 
denus ir premijas. Ir pasida 
ro žiauri žaism nga komedi
ja. Vienu aktu pasmerkiami 
Stalino žiaurumai, o antru 
aktu apdovanojami Lenino or 
deuais ir pažymėjimais Stali
no darbų vykdintojai.

PO ALPĖMIS TUNELIS

Po 15 781 pėdų Montableau 
kalnu Alpėse kasamas 7 su 
viršum amerikoniškų mylių 
iitrio tunelis, kuris jungs Pran 
cūziją su Italija. Jis pradėtas 
kasti 1957 metais ir bus už
baigtas kitų metų gale Taip 
bent manoma, bet nepr.ama- 
tytos kliūtys gali darbą dar 
prailginti Iš italų pusės dir
ba 523 (žuvo 4), o iš prancū
zų pusės 432 (žuvo 5) darbi
ninkai. Tasai tunelis kainuos 
40 mi ijonų dolerių. Tunelį 
užbaigus, tikimasi kasdien 
pravažiuosią 350 000 automo
bilių. Ties tunelio žiotinrs 
išaugs miesteliai. Padidės pre 
kybą tarp Prancūzijos ir 
Italijos

- PRIPAŽĮSTA: KOLCHO- 
ZININKAI SKURDŽIAI AP
MOKAMI Tai paliudijo «Tie
soje» (81 Nr.) paskelbtas T. 
Mažeikos laiškas. Pagal jį 
Akmenės raj (Mažeikių aps ) 
«Žibikų» kolchoze laukų dar
bininkai grūdu yra gavę po 
800 gr o pinigų — po 40 nau 
jų kapeikų už darbadienį.

Į šį laišką atsakydami Že
mės Ūkio Ekonomikos moks
liniai bendradarbiai J. Pily
pas ir F. Romanovičius turė
jo pripažinti, kad ne tik Ži
bikų, bet ir kituose kolcho
zuose už išdirbtus darbadie
nius kolohozininkai yra dar 
per mažai apmokami...

Ir Lietuvos ūkio reikalų ži
novas, Lietuvos Ministrų Ta
rybos pirm pavaduotojas, J. 
Laurinaitis laikraštyje «Ko
munistas» be jokio svyravi-

MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEK.

mo teigia — kolchozininkų 
at’yginimas už darbą aplamai 
yra dar per mažas ir jis ne
rodo tendencijos kilti. Blo
giausia padėtis esanti ūkiškai 
silpnuose kolchozuose.

(ELTA)

PASAULINIS JAUNŲJŲ 
KRIKŠČIONIŲ DEMOKRATŲ 

KONGRESAS

Gegužės 8-15 d d. Caracas’e 
(Venezueloje) įpyko pirmasis 
pasaulinis jaunųjų krikšč de 
mokratų kongresas. Šį kon
gresą organizavo Tarptautinė 
Jaunųjų Krikšč. Demokratų 
Un ja (UIJDC), kuriai lietu
viai krikšč. demokratai pri
klauso nuo pat or-jos įsikūri 
mo pradžios (1947 m.) Kon 
grėsė dalyvavo 18 kos Euro
pos kraštų, penkių P. Ameri 
kos kraštų ir Afrikos jaunųjų 
krikšč. demokratų atstovai. 
Jaun lietuvius krikščionius 
demokratus atstovavo A Vens 
kus (iš Paryžiaus)ir L Pabe 
dinskas (iš Čikagos)

Vykdama į kongresą Euro 
pos kraštų jaunųjų krikšč de 
mokratų delegacija Washing 
tone buvo priimta JAV prezi 
dento specialioje audiencijo 
je Pačiame kongr. atidary 
me dalyvavo Venezuelos pre 
zidentas R. Bethancourt, že 
mėsūkiomin V. Jimenez I an 
dinez, prekybos min. Gonza 
lez ir kiti aukšti pareigūnai. 
Kongreso tema: «Jauni kritš. 
demokratai už laisvę, taiką 
ir teisingumą».

LIETUVIŠKŲ PAMALDŲ KA

LENDORIUS

Pirmą mėnesio sekmadieni: 
Parque das Nações 16 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 trane 
liuojama PIRMADIENIAIS nuo 
2015 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 pakartojamą se 

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

- VILA ZELINOS LIETU- 
VIŲ KUNIGŲ telefonas 63-5975
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