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-- Birželio 6 d. Maskvoje,
ÍNDUSTRIALAS STASYS MELIŪNAS PRIEŠ IŠVYKDA
parodų salėje, atidarytoje So MAS SU SAVO ŠEIMA ATOSTOGŲ I JAV DAR SUSPĖJO
vietų Sąjungos lengvosios pra
Prošvaiste
monės įmonių gaminių paro IŠLEISTI ŠĮ «MŪSŲ LIETUVOS» NUMERĮ. AČIŪ JAM IR
BIRŽELIS — Lietuvos dra 1918-1920 ir 1941 metų sukili doje su savo gaminiais daly LAIMINGOS KELIONĖS. MES LINKIME JAM IR ŠEIMAI,
matinių įvykių ir pragyveni mus bei kovas, 1944 metais vauja ir Lietuvos pramonės KAD GERAI PAILSĖJĘ IR ĮSIGIJĘ NAUJOS ENERGIJOS VĖL
mų mėnuo: SOVIETINĖ OKU VLIK©, kaip organizuotos tau įmonės. Su gaminiais pasiro
PAČIA, VALSTYBĖS SUŽ tos pradėtuosius vieningos ko dė Telšių «Mastis», Š aulių LAIMINGAI SUGRĮŽTŲ RUGPIIJČIO MĖNESĮ Į SÃO PZULO
LUGDYMAS, BAISIOSIOS vos žygius ir 1944 1951 metų «Verpstas», odos avalynės kom PADANGĘ.
«M. L.» Redakcija ir Administracija
TRĖMIMŲ DIENOS IR VI partizanų ryžtingąsias kovas binatas «Elnias», Vilniaus «Le
SUOTINAS TAUTOS SUKI tautos laisvei ir nepriklauso lijos» fabrikas ir kitos įmo
nės. Pagal Vilniaus radiją,
mybei atkurti
LIMAS.
Uoliam ir Nenuilstamam «ML.» Administratoriui
daugiau dėmesį patraukė Lie
Minėdami
visus
BIRŽELIŲ
Visi šie faktai ir įvykiai,
TĖVUI MIS. JONUI BRUŽIKUI S. J.
tuvoje pagaminti medvilniniai
buvę prieš 22-21 metus Lietu įvykius, siekdami Lietuvai
gaminiai.
Vardadienio proga linki jo bendradarbiai geros
voje, yra labai ryškūs, labai laisvės.Isveikatos ir gausios Dievo palaimos spaudos
1) IŠKELKIME tautos ryžtin
skaudūs, tautos tragiškai iš
— Vilniuje, Vingio parko
apaštalavimo darbe.
guosius prieš svetimąją estradoje birželio 1 d. buvo
gyventi. Tie įvykiai ir išgy
priespaudą sukilimus;
venimai tegul dabar mus vi
Dr. A. Milius ir J. Baužys
ativiaryta, 16 dienų trukusi,
sus jungia į vieningas demons 72) IŠRYŠKINKIME sovieti Rytų Vokietijos elektrotech
traoijas. nukreiptas prieš pik
nės okupacijos žiauriuo nikos paroda Tai ketvirtoji lintas. Labai daug lijo. Lau prezidento trabalistų partija
Čiausiąjį Lietuvos priešą —
sius darbus — tautos nai iš eilės vokiečių elektrotech kai buvo neįeinami.
(PTB), parlamente nesudaro
Sovietų Sąjungą. Ji yra atsa
kinimą, tautos teisių panei nikos paroda. Joje buvo 400
daugumos Didžiausia partija
kiiga už Lietuvos valstybės
girną, žmogaus teisių ir pa eksponatų, daugumoje — elek
— BERLYNE pro «gėdos yra socialdemokratai. O visgi
sužlugdymą, už lietuvių tau
ties žmogaus nuvertinimą, triniai ir elektroniniai mata sieną», į laisvą miesto zoną prezidentas norėtų, kad jo
tos pralietus ašarų ir nekalto
ūkinį apiplėšimą, sociali" vimo prietaisai. Be to, buvo vis tebebėga gyventojai iš ko vadovaujama partija būt sti*.
kraujo klanus. Todėl visur ir
nę nelygybę, dvasinį ir rodomi įvairaus galingumo munistinio «rojaus». Birželio presnė, spaliaus mėn. daugiau
visuomet laisvasis lietuvis tu
religinį persekiojimą, rusi elektros varikliai ir suvirini mėn 17 d. Berlynan buvo nu atstovų pravestų. Šio tikslo
ri kelti savo protesto balsą
fikaciją ir klaikią komu mo technika Vad. Vokietijos vykęs Vakarų Vokietijos mi- siekti daug gali padėti vy
prieš sovietinę priespaudą,
nistinę indoktrinaciją:
•Demokratinė Respublika» pa nisteris pirmininkas Konrad riausybė, ministeris pirminiu
prieš sovietinę Lietuvos oku
3) PRAŠYKIME laisvojo pa gal šių gaminių eksportą pa Adenauer, paminėti 9 metų kas, kuds turi daug galimy
paciją.
saulio vi riausybes, kad jos saulyje užima 8 tą vietą ir sukaktį nuo berlyoieč ų suki bių paveikti rinkikus.
Birželio mėnesio tragiškųjų
remtų Lietuvos nepriklau juos daugiausia eksportuoja į limo prieš komunistus. Mask
Brazilijos politika dar vis
įvykių grandinėje, pirmoje
somybės atstatymą ir kiek Sovietų Sąjungą Vokieči i vai ši vizitą nepatiko ir ji tebesukasi ne apie partijų
vietoje mes turime prisiminti
vienu atveju įeikaautų, parodoje skaitė specialias, pareiškė protestą Anglijus, programą, bet apie asmenis.
ir įvertinti didž ąją iiryškiau
kad Sovietų Sąjunga tuo technines paskaitas Jų spe- Prancūzijos ir Amerikos vy O tie asmenys, politikai, nau
siąją prošvaistę — 1941 metų
jau atsitrauktu iš Lietuvos c alistai dar buvo susitikę riausybėms
doja tikslui siekti visokius
birželio 23 dienos visuotinį
su Mokslų akademijos, Valsh
teritorijos;
triukus.
tautos sukilimą, kuomet visa
— BRAZILIJOS politinės
4) EMKIME JAV senator ų mokslinio tyrimo darbų koor
Juk kaip pavyzdžiui galima
tauta ie tik dvasia, bet ir
dinavimo komiteto irLiaudies problemos šią savaitę mažai
ir
kongresmanų
rezoliuci

ginklu rankose sukilo prieš
ką išryškėjo. Visas dėmesys išaiškinti, kad prez. J. Gou
jas,
kuriomis reikalaujama ūkio tarybos darbuotojais.
raudonąsias pajėgas ir jas
Jtpyo nukreiptas į tarptauti lart, būdamas didžiausias bi
Lietuvai laisvės, darykim e
mušė lauk iš kiekvieno tėvy
nes futbolo rungtynes, Brasi lijonierius, praktiškai kontro
žygius,
kad
ir
kitų
kraštų
nės kampo.
lia., Rio de Janeiro futbolis- liuojąs Brazilijoje kviečių rifl
parlamentai panašias rezo
IP
A
JA
L)
LT
J
£■
tams pravažiuojant metė dar ką, yra proletariškos partijos
Visos šios kovos ir kančios
liucijas pravestų;
bus ir vyko į aerodromus nu siekiančios griežtų socialinių
buvo apvainikuotos didžiausiu
—
Maskvos
žinių
agentūrą
5) PASIŽADĖKIME visomis
galėtojų pamatyti Maisto pro reformų, pirmininku. Ir kas
laimėjimu — LIETUVOS NE
savo galiomis — kova, dar praneša, kad vėl vienas so dūktų trūkumas, politika pa- dar įdomu, kad jo partijos
PRIKLAUSOMYBĖS ATSTA
bu ir aukomis — padėti vietų generolas, Alexei Auta iiliko antroje eilėje.
proletarai nė kiek nesipik
TYMU Nors ir trumpam, bet
nov
staiga
mirė.
Velionis
bu

pavergtajai tautai nusikra
tina
nepriklausomybė buvo atkur
Respublikos prezidentas už .^Brazilijos politika remiasi
tyd bolševikine priespau vo vyriausio sovieto atstovas
ta Laimėjo tautos pastangos
da ir atgauti laisvę bei ne ir generalinio štabo narys, fispyrusiai kiša į ministerius daugumoje atvejų ne ideolo
ir pasišventimas.
65 m. amžiaus. Mirties prie r rm ninkus dabartinį užsie giniais pagrindais, bet asme
priklausomybę.
žasties
nepaduoda
nio reikalų ministerį Santia niniais sumetimais, naudoja
Didieji ir ryžtingieji tautos VY IAUSIOJO LIETUVOS IŠ
go Dantas Tik vargu senatas neleistinus posūkius visuome
žygiai juo toliau, juo dides
LAISVINIMO KOMITETO
ARGENTINOJE
sklinda
ir kaikurios stiprios partijos nes daugumą ar jos tam t krą
niais ir negęstančiais švytu Pirmininkas dr A Trimakas
gandai,
kad
bus
panaikintas
parlamete priims. Griežčiau dalį, savan pusėn patraukti.
riais šiandien matomi Tokiais
Vicepirmininkas J. Audėnas
parlamentas Prezidento rin siai protestuoja prieš Santia To siekė Janio Quadros bū
švyturiais, matome: 1831, 1863,
Sekretorius d. Stiklor.us.
kimai bus kitais metais ne go Dantas udenistai Social damas respublikos preziden
spaliai s, bet kovomėn.
demokratai pasisakė prieš tu. Panašiai laviruoja ir J.
T T
* T
Argentinos vyr ausybė lai Santiago Dantą. Goulart dabartinis ministerių
«Tai tik laikina priemonė»
kosi griežtos taupumo politi So c i alprogresistai, kabinetas. Užsienio politikos
kom Nuo 'iepos pradžios bus Adhemar de Barros partijos kairėn nukreipimas yra nie
Birželio 1 d. visoje Sovieti La kraštis pripažino, kad «su paleista 15 niošimčiu karei atstovai, su Santiago Dantas kas daugiau, kaip kairion pu
joje pakėlus mėsos, sviesto sidarė padėtis», kai kolchozai vių Pašto tarnautojams pra kandidatūra sutiktų, jei jie sėn linkusių masių noras sa
kainas, dabar partijai tenka pradėjo smukt: su nuostoliais nešė. kad už streiko valandas gautų kurią nors ministeriją, vo įtakoje la’kyti. Ir taip bus
sunkus, nedėkingas uždavinys O kai pakėlė mažmenines kai bus iš algos išskaityta.
i-ocialistai irgi parems S Dan tol, kol visuomenė pasieks
piliečiams išaiškinti, kad tai nas, tai. girdi, sudarys «tam
tą. Bendrai daugumas spau aukštesnio politinio susiprati
padaryta gyventojų . gerovės tikrą nuostolį», tai atsiliepsią
— KUBOJE įvairiose vieto dos, katalikiškoji visuomenė mo, kada balsuoti eis ne už
vardan «Tiesa» savo vedama šeimos biudžetui, račiau, tai. se vyks a streiko demonstra baim’nasi jo paskyrimu į mj asmenis, bet už partijos pro
jame (128 nr.) plačiai išdės esą, laikina priemonė, o atei cijos Demonstrantai reikalau nisterius pirmininkus, nes gramą
čiusi, kiek daug partija su tyje. pranašauta, gyvenojai ja maisto produkių, kurių Ku spren žiant iš jo užsienio po
vyriausybe padariusios, sie bus aprūpinami mės • piges boję yra didelis trūkumas. litikos, jis yra Maskvai pa
— Guanabaros gubernato
kiant pakelti žemės ūkį. pasi nėmis Kainomis. Taigi. Lietu Kremlius negali prisiųsti, nes lankus.
rius Carlos Lacerda tvirtina,
rėmė ir Drąsučio Šovos ge vos gyventojai gali ramiai paU neturi
Kyla klausimas, kodėl pre kad studentų streikai yra penk
gužės 27 d toje pačioje «Tie laukti geresnių laikų atei-yzidentas tai o užsispyrusiai S. tos komunistų kolunos sukel
— LIETUVOJE šiais metais Dantą nori įstumti į ministé ti. Del streiko daug studentų
soje» paskelbtomis mintimis je. o dabar belieka tik supras
ap e tai. kaip vargsta pilie ti oartijos valdžios iškeltus sėja bei pavasario sodinimus rio pirmininko kėdę? Atsaky šiais metais praras mokslo
daugiau negu mėnesiu suvė mis yra šitoks. Dabartinio metus.
čiai kapitalistinėse JAV se .. reikalavimus.

Birželio 23 d. Tautos Sukilimas - Ryškiausioji

MUSU 2 LIETUVA

2 pusi,

Lietuviu Tautos Naikinimas Tebevykdomas
Birželio įvykius prisimenant
Birželio 15 d. sukako 22 me
tai, kai Lietuvon įsiveržus'
sovietų kariuomenė, ją oku
pavo. o birželio 13 14 d d. su
kako 21 metai, kai Maskvos
agentai ėmė grobti Lietuvos
gyventojus ir juos tūkstan
čiais gabenti prekiniais trau
* kiniais į Sibirą ir kitas toli
mas Sovietijos vietas, į kalė
jimus ir priverčiamojo darbo
stovyklas.
Tomis lemtingomis 1941 m.
birželio dienomis okupantas
buvo pradėjęs iš anksto pa
ruoštą planingą lietuvių tau
tos naikinimą. Tomis dieno
mis tūkstančiai Lietuvos gy
ventojų, nakties metu, buvo
pavergėjo suimti, išvežti iš
gimtosios žemės, vyrai buvo
atskirti nuo žmonų, vaikai
nuo tėvų. Sunkiai įsivaizduo
jamomis kankinimo bei tero
ro priemonėmis, tos nelaimiu
gos aukos buvo nugabentos į
koncentracijos stovyklas Sibi
re, prie Ledynuo ojo Vande
nyno, į Vorkutą ir kitur gy
venti ir dirbti nepakenčiamo
se sąlygose. Mažas tų kanki
nių nuošimtis eišliko gyvas.
Neseniai JAV išleistoje H.
Tautvaišienės sukrečiančioje
k-ygoje «Tautų kapinynas Si
biru tundrose», autorė, 15 me
tų išbuvusi Sovietų Sąjungoje
tremtyje, štai tokiais žodžiais
aprašo mirusiųjų Sibire vaiz
dus: •. lavonai be karstų bu
vo išsklaidyti po visą gyven
vietės teritoriją Jei ligoninė
je mirusiam niekas neatneš
davo apvalkalo, tokius lavo
nus kapų vietoje palikdavo
ant sniego visai nuogus La
vonus, paliktus be karstų, čia
apgrauždavo baltosios lapės.
Žiemą lietuvės tremtinės bu
vo verčiamos leisti tinklus
po ledu, gabenti druską paš
lapusiuose maišuose... Per
pirmą žiemą Trofimovkos ver
gų stovykloje mirė apie 600
žmonių...»

Antrosios okupacijos metu,
karui pasibaigus, dar dides
nis skaičius lietuvių išgaben
tas mirčiai Per 20 000 jauni
mo, pačių bolševikų prisipaži
nimu, žuvo tėvynės miškuose
gindami savo krašto laisvę.
Nedidelis skaičius išlikusiųjų
pasiekė laisvąjį Vakarų pa
saulį ir jie gyvu žodžiu papa
šakojo apie patirtus baisumus
ir okupanto žiaurumą. Tačiau
ir šiandien, kai Chruščiovas
kalba apie Stalino nusikalti
mus, smerkia jo politiką, tai
visvien, jugoslavų politiko, ra
šytojo Milovan Djilas žodžiais
kalbant, toji Stalino dvąsia
tebeviešpatauja Nors nebėra
masinių gyventojų išvežimų,
tačiau lietuviškasis jaunimas
tariamo savanoriškumo skrais
tėję, nuolat, paskiromis grupė
mis, gabenamas įvairiems car
bams į tolimąsias Sovietų S
gos sritis. Taigi, lietuvių tau
tos naikinimas tebevykdo
mas.
Vyriausias Lietuvos Išlais
vinimo Komitetas birže1 o jvy
kių dienomis nurodo: kai so
vietinė propaganda stengiasi
užliuliuoti laisvojo pasaulio
visuomenę, kai spaudoje nuo
lat skaitome apie nacinės Vo
kietijos žiaurumus (nacinių
nūs kaltelių teismus, jiems ski
riamas bausmes), tuo tarpu
retai užtinkame ž’nių, vaiz
duojančių šiandieninį komu
nistų terorą, turime daryti vi
sa, kas nuo mūsų pareina,
kad laisvojo pasaulio spauda,
radiją', televizija nuolat pri
mintų, jog yra nemaža dalas
pasaulio, kur negalioja jokia
teisė, kur vyrauja melas ir
apgaulė, smur as ir teroras,
kur siautėja aukščiausio laipą
n*o kolonializmas ir nepalygi
namai aštresne forma, kaip
jis yra kada nors buvęs Airi
koje ar Azijoje.
Tautiečiai plačiame pasau
lyje kviečiami kuo plačiau-

Halina Didžiulytė Mošinskienė

Klaikus Lytas
(Iš mano atsiminimų)
(tąsa)

Jo tamsios akutės mane vi
sur sekioja ir lupytės taria
Likau viena. Nedrįsau sekti «ma ., ma... ma... brr... brr..»
jų pavyzdžiu ir lieti po vago Kai įdedu jam košelės į bur
nais.
nytę jis juokiasi ir burbuliuo
Buvo taip sunku, taip aege ja, kaip balandis.
ra stovėti. Atsirėmiau «Meta
— «Ne, - sūnau, tavęs nie
lo» mūrinės sienos.
kas iš manęs neatims. Niekas
Laukiu... laukiu..
mudviejų neatplėš...» — gal
Pagaliau sta bdžia i ima gergž voju jį liūliuodama, įsižiūrė
dėti ir atsileidžia. Ilga ilga jusi į jo besimerkiančias aku
virtinė rieda prieš akis dun tęs.
dėdama, gergždėdama. Štai,
Mano veidu rieda ašara,
pagaliau lekia pro šalį pas
kai
ruošiu visą ką galėčiau
kutinieji vagonai ir aš gir
džiu: «Ir tave... ir tave... ir su savim paimti, jeigu «jie»
tave...» Mano kūnas pagaugais atvažiuos mūsų pasiimti į? —
Vagonus.--------pašiūra!» Nejaugi?...
Naktis.
Parbėgusi namo, paėmiau
Birželio naktis trumpa aki
ant rankų savo sūnelį ir ne
šiojausi su juo visą pop et j. mirka.- — čia sutemo ir vėl
Jis silpnutis. Jam vos aštuoni prašvito.
mėnesiai, ir jis dar vos vos
Baltų akacijų kekės siūbuo
sėdi.
ja ir jų aromatas veržiasi pro

1962
B Rutkūnas

Justi Lauksiu
Kregždės, mano žydrasparnės kregždės,
kur jūs lekiat, tylios, grakščios, liūdnos?
Ko didžiu pulku sukilę, vėjuos
į nežinomus pasviečius skubat?

Ar per šaltas jums manasis kraštas.
ar per blandžios jums aukštosios padangės?
Kam paliekat sodus, rūtų pievas
rūsčiam rudeniui, šiauriniam speigui?

Nardėt, krykštėt vasarą palangėm,
ant kraigo supotės žirgeliu —
Jums tik saulė, žydruma ir toliai,
trumpalaikės miglų krašto viešnios.
Pasilikit mano žemėj, sesės,
kaip tas pilkas dirvų vyturėlis.
Ten nerasit diemedžių darželių,
ten netrinka staklės po seklyčias.
Lėkėt — nulėkėt — palikot vieną,
savo brolį, liūdesio našlaitį Brisiu žiemą lyg drugys žiemkentis
ir po sniegu gyvas, žaliaplaukis.

Jūsų lauksiu Grįžkit! Pardūzgėkit
su pavasariu j gimtą lizdą. —
Jūras nutūpti plaštakas ištiesiu,
pasitiksiu kryžkelėj pasiilgęs.

m

birželio 23 d'

vyskupo rūmai Dabar jėzui’
tai veda tris aukštesniąsias
mokyk'as, kurios savo moks
lu aukštai pastatytos ir kan
didatų susidaro kelis kartus
daugiau, negu galima priimti
Iš tų mokinių daugelis perei
na į katalikų tikėjimą.
Jėzuitų vadovaujamą Tokio
universitetas turi 4 C00 studen
tų su 262 profesoriais, kurių
84 jėzuitai. To universitete
garsas tiek pakilo, kad kove
mėnesį šiais metais atsirado
net 8 000 kandidatų, o priim
ti vos tegalėjo vieną tūkstantį.

KEISTAS GYVULYS

Oficiali Maskvos žinių agen
tūra per Reuterį pranešė, kad
mokslinė rusų ekspedicija
viename Sibiro ka nų ežere,
esančiame 3 500 pėdų aukštu
me nuo jūrų paviršiaus, mėgi
no pagauti gyvūną, kurio gal
va buvusi 30 pėdų ilgio, o
akys labai toli viena nuo an
tros. Bet pagauti to gyvūno
nepasisekę, nes jis pamažu
pasinėręs į ežero dugną
NENUGALIMAS DALYKAS

Komunistų laikraščiai «Kom
somolskaja Pravda» ir «Soviecskaja Rosija» piktinasi,
praneiinėdamos, kaip gilia?
dar įsišakniję religiniai «prie
tarai» ne tik senuose žmonė
se, bet ir Rus jos jaunime.
Kaip pavyzdį «K Pravda» iš
NEPAPRASTAI SEKASI
šiai kelti per gyvenamų kraš
kelia įvykius Vladimi e 190
tų radiją, spaudą, televiziją
Nė
viena
jėzuitų
provincija
kilometrų
nuo Maskvos kur
ir kitas informacijos priemo
pasaulyjtaip
greit
neišaugo,
yra rusų šventovė ir ten pas
nes mums rūpimus faktus, ne
kaip
Japonijoj
Po
II
Pasauli
tebėtas didesnis bažnyčios
g&ilint, jei reikia, sudėti ir
nio
karo
išlikę
87
jėzuitai
jau
lėšų, pabrėžiant s vietinio ko
lankymas 1961 metais negu
šiandien
turi
426
narius
Kai
lonializmo ir sovietinio tero
kad buvo i960. Girdi, net
ro apraiškas bei jas pasmer sprogo Hirochimoj amerikie komjaunimo nariai neša krikš
kiant. Kolonializmas ir tero čių atominė bomba, jėzuitų tyti vaikus ir šešios komjaunamus, stovėjusius už pusės
ras tiesioginiai sietini, nes mylios, visiškai Sunaikino, nuolių poros susituokė bažny
pati sovietinė propaganda ke šiandien ant tų griuvėsių iš čioje Penkiolikoj šeimų, ku
lia sau palankia prasme kolo dygo aukštu bokštu jėzuitų rios priklauso komunistų par
nializmo klausimą ir mūsų pa bažnyčia, lyg primenanti Kris tijai, patikrinus visose rastos
reiga jį išaiškinti, nurodyti, taus žodžius: «Sugriaukite tą ikonos (šventi paveikslai) su
koks jis iš tikrųjų yra ir ąts bažnyčią, ir aš ją po trijų die degančiomis žvakėmis Už
klausti, teisinosi, girdi, to rei
kleisti visą Maskvos klastą nų vėl pastatysiu».
kalauja seni žmonės, o tarp
bei apgaulę.
Šalimais
yra
vedama
jėzui.
tų «senių» ir sekretoriaus žmo
Elta
tų muzikos mokykla, kitoj
pusėj matosi jėzuitų namai ir
(pabaiga 3 pusi.)
pravirus langus... o kažkur
vagonuose šaukia: «Gerti!..
Susimylėkite, gerti!...»
Mes užsnūstame nuovargio
suriesti
...O viela apraizgytan langelin, įsikabina vaiko ranka
ir maldauja vandens lašo —
šautuvo buožė atskelia vaiko
pirštus nuo spigliuotos vielos.
Aš pašokstu, - tai mano
vaikelis sudejavo sapne. —
Nebegaliu užmigti, taip ne
ramu. —
įsiklausau.
Žydinčiose akacijose paukš
čiai Čiulba. Gaidžiai gieda.
Jau rytas. Auksinis siūlelis
veržiasi pro langinės plyšelį
ir žaidžia kambary nerūpes
tingai.
Valgomajame laikrodis iš
muša ketvirtą valandą. Mano
kūnas pastyra Mano klausa
išsitempia iki berybės, o šir
dis širdis šimtais kūjų daužo
si Aš aiškiai matau kampe
brezentinį maišą su viskuo,

kas bus reikalinga «tolimai
kelionei»... Ir mano mintys
bėga nuo to maišo prie su
naus lovelės ir atgal... ir aš
vis klausau, klausau — manęs
nebeliko, tik liko mano
klausa.
Staiga pagaunu tolimą burz
gėjimą, lyg širšės skambų,
gilų.. Jis artėja, artėja minkš
tai, atsargiai.. artėja, artėja
— jis čia pat- Burzgimas nu
tyla.
— «Sustojo»!...
Laukiu Slenka sekundės,
minutės. Laukiu... laukiu durų
skambučio, bildesio. —
Tyla Visiška tyla.
Mano ausys pavirsta šikš
nosparnio ausimis Aš girdžiu
sūnaus tylų alsavimą grera
stovinčioje lovelėje, nuvargu
sį vyro atodūsį. Aš girdžiu,
kaip plazda mano širdis ir
rodos mano arterijų pulsavi
mą atskamba kambario šie
nos ir paveikslai, ir žaidžian
ti auksinė rytmečio srovė.
Tyla. —

Bet štai vėl suburzgia mo
toras ir puriame smėlyje nu
tolsta
Mane apima nenumaldomas
snaudulis. Vienu metu atsipa
laiduoja visa nervų sistema,
ir aš krentu panarindama gal
vą pagalvėje, jau bejėgė gal
voti apie sūnų ir vyrą ir pa
čią save. Tik man vis dar
vaidenasi baisių vagonų virti
nė ir tie žmonių veidai, kurie
ginčijosi, ir laukė stovėdami
drauge su manim prieš neiš
prendžiamą mįslę.
Rytą atsikėlus man parūpo
pasibelsti į namų šeimininkės
duris. Jas atidarė beūsis stu
dentas — jos giminaitis, —
nepasitikinčiai žiūrėdamas į
mane pro storus akinių sti
klus.
— Ar ^pas jus viskas tvar
koj? — paklausiau
— O taip, ■—atsakė trumpai.
-- Šeimininkai sveiki? — vėl
klaupiu.

(B. D.)

MUSŲ

3 pusi,

(pabaiga iš 2 pusi)

VĖLIAUSIA GYVENTOJŲ

na 30 metų Tie laikraščiai yra
pasipiktinę
- -.1 TTTI—MIT1W T ,.l— ’ ■■ ir
li^M ragina
-.
’*■ -griebtis
»'■■ i ■■ —
griežtesnių priemonių.
1
''i
LIETUVOJ PERSEKIOJA

STATISTIKA

RELIGIJĄ
■r

Vėlesnės dar nėra, bet 1960
metų statistika štai kokius
gyventojų skaičius pa luoda
visame Amerikos kontinente:
Argentina 20.956.000, Bolivi
ja 3.462,000, Brazilija 68.000 000
(jau dabar pereina 70 milijo
nų), Kolumbija 14 132.000, Cos
ta Rica 1.171 000, Kuba 6 743.
000, Chile 7 627.000, Dominin
konų resp 3 014 000, Ekvado
ras 4 298.000, El Salvador
2.612 000, Guatemala 3 759 000,
Haiti 3 505 000, Hon duras
1.950.000, Meksika 34 62’5 0()0,
Nicaragua 1.475.000, Panama
1 053 000, Paraguajus 1 760 000,
Peru 10 859 000, Uru uajus
2 700 000, Venezuela 6 609 000,
JAV 197 323.175 ir Kanada
18 085 000 Vadinasi, Pietų Ame
rikai tenka 200 310.000, o Šiau
rinei Amerikai su Kanada
197 408 715 Tai yra, visa Pie
tų Amerika tik 2.911 825 gy
ventojais
viršija šiaurinę
dalj.

Sig komunistų laikraščio
«Tiesos» vasario 7, 8 ir 9 die
nų skaitome, kaip smarkiai
susirūpinta «moksliniu» būdu
kovoti su užsilikusiais religi
niais «prietarais» sovietinėj
Lietuvoj. Visų pirma ruošia
mas mokslinis bedieviškas mu
zėjus konfiskuotoj šv Kazi
miero bažnyčioje Vilniuje. Jis
pavedamas globoti atkritėliui
nuo Kat. Bažnyčioj ekskunigui S. Markoniui (mat kuni
gas visur turi vadovauti šv.
Petro ar Judo rolėje). Taip
pat «Tiesa» iš vasario 9 d. la
bai apgailestauja, kad «prieš
religiją dar nepakankamai ko
vojama. Tam reikėtų labiau
panaudoti ra-iją, televiziją ir
spaudą. Dar nepakankamai iš
leidžiama antireliginės litera
tūros».
O visgi toj pačioj «Tiesoj»
ĮVAIRUMAI
nekartą skundžiamasi, kad dau
— Olandų dailininkas Remgelis sovietų mokslininkų dar
nesilaiko antireliginės linijos. brandtas viso nupiešė apie 700
paveikslų Kaikurie jų dide
Jie savo tilozofavimais (žino
ma - labai atsargiai) išve- lės vertės ir muzėjų brangi
džioja, kad yra pasaulio Kū nami
rėjas ir visų daiktų Viešpats.
— ilgiausias kab ntis tiltas
Tokia «nesąmonė» tamsiai
liaudžiai lyg dovanotina, bet Europoje turi 485 metrus ilerlo
kaip mokslininkai galėtų jos ir pastatytas 1951 m ant Rei
laikytis, tai «Tiesai» yra ne no upės Koelno mieste.
suprantama.
— Britų parlamento žemieji
rūmai, sunaikinti praeito karo
JAU ARTĖJA KONGRESAS
metu, buvo atstatyti sename
stiliuje
pagal pirmykštį planą
Popiežius Jonas XXIII pra
nešė, kad artėjant visuoti ir pašventinti 1950 m.
iriam vyskupų suvažiavimui,
— Varpai pirmiausia atsira
bus paskelbti du dokumentai.
Vienas ragins visus pasaulio do Azijoje, vėliau pasiekė
kunigus, kad kartu su šv. Tė Europą ir kitus žemynus
vu aukotų b evijoriaus mal
— Didžiausi bažnytiniai var
das už kongreso pasisekimą,
o antr a duos direktyvas, kad gonai randasi Passau mieste
padidintų lotynų kalbos var šv. Stepono katedroje, Bava
rijoje.
tojimą seminarijose.
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rn ėję — Negyvoji jū
—
1 286 pėdų žemiau jū ros lygio
vandeningiausia upė pasauly
j e — Amazonė, kuri supila
per vieną sekundę 3,5 milijo
nų kubinių pėdų vandens j
Atlantą.

KYLA I MUZIKES VIENUOLĖ
J. Krūminas

TOLUMOJ baubė rūsčios kanuolės,
Orą drebino gaidos jų žemos.
Ir trispalvę iškėlė jaunuolis
Tąją dieną viršum savo namo.
Sunerimusiam popiečio vėjuj
Tautos Himnas lietuvį pravirkdė.
Himno žodžiai pro šūvius praėjo
Ir atėjo lietuviui į širdį.
Ir pasakė: — Imk šautuvą rankon,
Ir pridūrė: — Dalia taip išpuolė.
Griaudė rūko uždusę patrankos,
Ir į gatvę išėjo jaunuoliai.

Nukryžiuoto Jėzaus seselė
Marija Barchmans lietuvaitė,
kunigo Šakalio sesuo, Šiaurės
Amerikoj pasižymi savo muzi
kaliniais gabumais ir stebina
visuomenę. Ji dar lanko mu
zikos mokyklą, bet jau diri
guoja chorams ir pati groja
seserų simfoniniam orkestre,
o šių metų bal. mėn. 6 7 die
nomis, įvykusiame muzikos ir
dainų festivalyje Bostone, mi
nėta seselė dirigavo 250 mo
kinių chorui, kuris giedojo
per Mišias. Tame festivalyje
dalyvavo 1000 mc kinių iš 71
mokyklos, įvairių 29 vienuo
lių ordenų

JAU IR BRITAI PAMETA
K ANT YBĘjį

I.

hemijoje apie 1800 m. Tai če
kų, o ne lenkų šokis, nors
pastarųjų labai n ėgiamas.
— Verdi opera «Aida» pir
mą sykį buvo pastatyta sąry
šy su Suezo kanalo atidary
mu 1871 m Kairo mieste.
N

— Montblanc kalnas prikl ūso Prancūzijai. Sve carijai ir Italijai. Viršūnė 4810
m augšiio yra Prancūzij je.

— Trys kurortinės vietovės
vadinamos Badeno vardu : Ba
den prie Zueiicho Šveicarijo
je Baden V. Vokietijoj prie
Schwartz waldo kalnų ir Ba
den prie Vienos Austrijoje.

— Polka pradėta šokti Bo

W, Jurgėla

i

Mano Kelione i Kolumbija ir Venezuela

1962 Metais
(tąsa)
Vieną d eną prieš mano grį
žimą namo, p, Vismantas ir
jo žentas Linas Urbonas paė
mė mane vienos dienos pasi
važinėjimui iš Bogotos į Girardotą

nepaprastai gražūs — gilūs
raistai, tvenkiniai kūdros ir
įvairiausia tropikų augme
nija.

Praleidęs vieną savaitę Bo
gotoje. jau ruošiausi aplanky
u kun. Perkumą Caracase.
Venezueloje. kai tuo metu ten
Prieš nusileidimą nuo kalnų prasidėjo riaušės, ryšy su Lo
pakelėje stovi šv. Marijos tynų Amerikos konferencija
stovyla, o prie jos dega daug Punta del Este, Urugvajuje.
žvakių Žmonės prieš kelionę Tą dieną žuvo 47 žmonės Ca
kelionę pakalnėsna čia pasi
meldžia Nusileisti 8000 pėdų racase, ir truko kelios dienos,
žemyn užtrunka 2 valandas kol tvarka vėl buvo atstaty
Kelias yra labai vingiuotas ir ta Pai-ikalbėjus su Lietuvos
klastingas, su aštriais kam konsulu ir Kolumbijos valdi
pus ir posūkiais. Pakelėje ninkais, man buvo patarta tą
matosi daug kryžių, pastaty kelionę atidėti vienai savai
tų tose vietose, kur kas žuvo tei. Surinkęs faktus aš atsi
Po kelių valandų i asiekiama sakiau nuo vykimo j Caracas.
Šioje vietoje aš norėčiau
pries tropinė sritis, o dar vė
iš
širdies gilumos padėkoti
liau ir ironiškas klimatas,
kur temperatūra siekia 105F visiems žmonėms Kolumbijo
laipsnių pavėsyje. Vaizdai yra je, kurie mane pas save pri

ėmė svečiuosna; ačiū taip pat
visi ms tiems, kurie mane
aprūpino susisiekimo priemo
nėmis lankant žymesnes vie
tas Medeilino, Bogotoje ir ap
linkiniuose miestuose.

Jeigu kas nors mane blogai
suprato as nepasitikėjo man
dėl betkokių priež sčių. tuos
prašyčiau malonėti patikrinti
žinias apie mane pirm negu
reikšti nuomones. Davinius
apie mane galima gauti ne
tik iš JAV bių, bet jie randa
mi taip pat Argentinoje, Uru
gvajuje ir Brazilijoje. Jūs ra
site, kad savo kelionėse aš
pasididžiuodamas gerbi u sa
vo kilmės tautiškumą, o taip
pat ir tą šalį, kurioje gimiau.
Man grįžtant atgal, mes nu
sileidome Jamaicoje paimli
keleivių, ir tada perskrisdami Kubą pasiekėme Miami,
Atvykus į Miami, po trijų die
nų ten prasidėjo autobusų
streikas dėl algų pakėlimo.
Po kelių dienų vienas kitas
autobusas pradėjo važinėti su
policijos apsauga — nes va

GXMTOJ YRA ĮDOMYBIŲ

Užregistruota 1933 m. sti
priausia Pacifike banga, ture
jusi 112 pėdų aukščio. Taip
pat 1933 m buvo užregistruo
ta Meksikoje karščiausia tem
peratūra. siekusi 136,4 laips
nio F, o žemiausia 1958 m.
temperatūra buvo antarktiko
je, da jusi net iki 125 laips
nių žemiau nulio Stipriausias
vėjas siautė 1934 m WašH)gtone, N. H 231 mylias per
vai n
Ilgiausias l ėtus, tru
kęs Čilėje 1916 m net 348
dienas. Seniausias medis Bal
tuosiuose kalnuose, Kaliforni
joj, augąs nuo 2640 m prieš
Kristų Už Everestą’ rastas
aukštesnis kalnas, siekiąs
32 024 pėdas, tai Mauna Key
kaln s, jo didžioji dalis po
vandeniu, o ilgiausias kaina
gubris 7.000 mylių ilgio ir 500
pločio randasi po vandeniu
Atlante. Žemiausia vieta že

žinoti autobusu streiko metu
yra pavojinga, kadangi jie
gali susprogti nuo paslėptos
bombos

Miami yra apie 30 000 pa
bėgėlių iš Kubos. Vieną nak
tį, bevalgant restorane ant
27 th Ave ir llth Street S.
W, kitoje pusėje gatvės ku
biečiai turėjo mitingą Keli
Castro šalininkai pravažiuoda
mi automobiliu numetė namie
gamintą bombą, taikydami ją
susprogdinti prie to mitingo.
Jų sprogdyklis buvo blogai
nusta ytas, ir ta bomba spro
go prieš tą vietą, skersai gat
vę. ku - aš valgiau Mano ka
vos puodukas išlėkė iš ran
kų, ir aš maniau jau alsuoju
paskutinį kvapą; ačiū Dievui
niekas nebuvo sužeistas. Tik
mano Miami atostogos nebu
vo labai žavingos.
Miami bu o kadaise labai
maloni vieta aplankyti — bet
ji greitai kinta Ji auga kaip
New Yorkas. jos susisieki
mas panašus į New Yo ko—
tūhstančiai automobilių ir

Britanijos darbiečių parti
jos vadas H. Gaitskell, šiaip
žmogus ramus ir šalto krau
jo, nebeišlaikė ir pradėjo
šaukti j komunistuojančius de
monstrantus, kurie norėjo su
trukdyti darbiečių susirinki
mą Londone: «Hkit pas Krušėiovą ir sakykite jam, kad
jis sunaikintų savo atomines
bombas’ Eikite ten vi i ir negrjžkite! Britanijai iš to duos
tolių nebus Važiuokite jūs į
Kremlių ir pamatysite kas
jums atsitiks. Važiuokite į
Lytų okietiją, ten galėsite
žygiuoti su naciais ir komu
nistais. Jie džiaugsis jūsų su
silaukę Gal tada įsitikinsite,
kas yra sovietų policija ir
tankai, kaip vengr&i įsitikino.
Sužinosite apie sovietų dikta
turą ir imperiją» — sakė
Gaitskell
Jau nereik nei jo žodžių,
nes bendrai jau nusmuko An
glijoj pasitikėjimas komunis
tais ir dešinieji tikisi laimėti 1
ateinančiuose rinkimuose.

daug nuolatos susiduriu ų Di
džiausiąs nuošimtis žmonių,
kurie atvyksta į Miami, yra
mėgstą pasirodyti turtuoliai,
su polinkiais linksmam, triukš
mingam gyvenimui. Draugiš
kumo supratimas čia nyksta;
be to, čia renkasi iš visokių
profesijų irw tie nepageidau
jamieji.

Išpildęs filmomis savo pasi
žadėjimą Lietuvių salėje Mia
mi, aš nuvykau autobusu į
St. Petersburg, Floridoje. Ten
tikrai maloniai praleidau lai
ką — daug veiklos kiekvieną
dieną, daug lietuviškų susiė
jimų ir pobūvių
St. Petersburg yra labai ma
lonus miestas Floridoje. Ten
žmonės susirenka pailsėti, pa
sitraukti nuo atsakomybių.
Tai yra tikra vasarvietė Žmo
nes visad šypsosi, atrodo lai
mmgi ir draugiški Nepaisant
tautybių ten rasite įvairiausių
rūš’ų organizacijų ir pramo
gų klubų — dainų, šokių ir

(nukelta į 4 pusi.)
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A. Indriulytė-Eivienė

Dovana Motinai
iš <L L»
Kas gyvenimu žaidžia — nieko nepasiekia,
Kas sau neįsako — visad tarnu lieka.
Goethe

Autobusų stotis pilna jaunų
balsų, klegesio, rankų moja
vimų ir karštų paspaudimų.
Čia šiandien susitinka akys.
Akys daug sakančios, liks
iuos, šelmiškos ir mylinčios.
Čia svaidomi degančios jau
nystės žvilgsniai: glostą ir at
laidūs mylimiems, šiurkštūs
nepageidaujamiems.
Tai universiteto studentai
važiuoja pavasario atosto
goms. Važiuoja ir Monika Ji
visad pasiilgsta mamytės, tė
ve'io ir mžųių sesučių Ta
čiau šį kartą ji važiuoja lyg
nenoromis Žino, tėvai vėl
bandys jai švelniai kalbėti,
kad užmirštų Ewald O čia tai
jau jos neliečiamybė, taip jai
brangi, kaip ir jos pačios šir
dis; reikalinga, kaip ir kas
dieninė duona Ji myli jį, tą
aukštą, šviesų bernioką, nors
ir svetimos tautos sūnų. Juk
jis tikrai žavus! Su juo visos
valandos jai trumpos, ir pavasaris taip vilioja, kai abu

žygiuoja bundančiais laukais
ar jaunučių parko lapų šla
mesy
— Niką, Niką, — šaukia
jis, kai ji tyčiomis kur nors
užlenda ar pasislepia už sto
resnio medžio.
— Niką, — liūdnai skamba
jo balsas ir veidas darosi toks
išsigandęs, lyg vaiko, minioj
pametusio tėvą
— Niką, paukš eli, atskrisk!
Monikai tai patinka, ir ji
tada nep.sirodo, bet lekia
toliau, tyčiomis jį erzindan a
Jos širdis pilna vaikiško vi
liojimo. Ji kvatojasi, kai jis
suši ęs laksto ir ją gaudo. Su
gavęs suka ją aplinkui ilgai,
ilgai, iki net gaiva apsvaigę
ta, o tada abu pavargę krin
ta kur nors ant suolelio ar
kelmo pail ėti ir ramiai, ra
miai suglaudžia pečius
Autobusas ūžia plentu, ap
linkui vystosi įvairios temos,
bet Monika paskendusi savo
mintyse. Keista buvo jų pa
žintis. Atsimena, kaip šian
(atkelta iš 3 pusi.)
dien Ji* skuba seminaram
nešdama
pilnas rankas kny
žuvavimo, o ir kainos priei
namos kiekvieno kišenei. Ne gų. Kažkur laiptų užsisukime
daromi skirtumai tarp turtin užkliūva jos batukų kulnis.
go ir nepasiturinčio. Tiesa, Ji susvyruoja ir virsta. Kny
gyventojų dauguma yra senes gos iš yra. Kokia gėda! Ne
nio amžiaus, kurie yra atvy drąsiai apsidaipo aplinkui.
kę pailsėti tinkamai ir kaip Ačiū Dievui, nieko nėra, nie
kas nematė. Bet kai J bando
reikia.
(Bus daugiau)
keltis, ieškodama atramos, pa
J. Aistis

Knygos — Mielosios Draugės
(tąsa)
Tu turi puikiausią progą
pakelt poezijos vertę, ir jei
tu, Jasiau, man.to nepadary
si, tai aš tavęs nepažįstu ir
pažinti nenoriu». Švinas buvo
išbarstytas, ir tiek prašyt bu
vo nesąmonė, bet norėjau bū
ti kolegiškas Binkiui, ir taip
skelbtoji antroji laida nepasi
rodė. Jis man pasiūlė dvide
šimt penkis procentus nuo
dviejų tūkstančių egzemplio
rių brutto kainos, bet aš ne
sutikau. Žemaitis supyko, bet
po poros melų jis Poeziją
išleido. .
Kai aš pasakiau Binkiui,
kad leidėjas vis dėlto nesuti
ko man tiek honoraro duoti,
jis tarė: «Kniukšta mielas
žmogus ir-didelis leidėjas, bet
jis nepagalvojo, kad jis galė

jo išleisti penkis tūkstančius
egzempliorių, o su laiku jis
ją būtų pardavęs ir nuostolių
būtų neturėjęs». Nelabai tikė
jau Binkių, bet greičiausiai
jis daug neklydo. Yra klaidin
ga nuomonė, kad poezija ma
žai skaitoma, o ji yra labai
skaitoma. Imkime savo tautos
pavyzdį — Maironį. Pavasa
rio balsų pasirodė virš dešim
ties laidų Kas ir kuris žan
ras gali su ta knyga lygintis?
Kiti sako, kad poezija yra ra
šoma tik rinktiniams mėgę
jams, bet ir tai netiesa: kuris
žanras gali pasiekti tokius
paprastus ir be jokio išsila
vinimo skaitytojus, kaip poe
zija? Poezija yra mažiausiai
senstantis žanras, ji po šimt
mečių paskaitoma. Ta min is
yra ne mano, bet Charles
Baudelaire, kuristvirtina, kad
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VAKACA
RUOŠIA L. K. Moterų Draugija Liepos mėn 8 d.
Vita Zelinos Gimnazijos salėje
15 vai. bus suvaidinta Kesiūno trijų veiksmų drama
«VERGIJOS GRIUVĖSIUOSE»
po to pasilinksminimas grojant garsiajam
«Los Guartchos» orkestrui
Iš anksto įsigykite pakvietimus ir užsisakykite staliukus.
Parengimo pelnas skiriamas Jaunimo Namų statybai.

d

— Jau dengiamas jaunimo
namų stogas.

JAUNIMO NAMŲ STATYBAI
AUKOJO

junta, kaip stiprios rankos ją
švelniai pake'ia ir žemo tem
bro balsas klausia, ar nes sižeidė Ir dab r, čia pat prieš
akis, pamato jo veidą. Ji štai
ga užrausta. kažką neaiškiai
sako, norėtu bėgti, bet kur
knygos? Ir dar batuko nulū
žusį kulni« jis v ską ramiai
surenka r švelni; i lyg neš
damas brangų kiistalą, par
veda ją bendrabutln pasikeis
ti batų, o po to vėl nulydi
atgal
Paskui juodu daug kar ų
susitinka Drauge sėui kai ku
riose paskaitoje, drauge val
go priešpiečius, vėliau jau
abu eina j kiną ir šokius. Pa
galiau jau ir pavasaris aišta
abiems k»artu laukuose ir va
karais abu gaubia artėjanti
naktis. Daug kaitų drauge
buvoję, nutaria drauge būti
visą gyvenimą. Tik tie jos tė
vai vis dar nepritaria, sten
giasi atkalbėti, rasti jai kitus
draugus, kitas progas Pripa
sakoja iš tik o gyven mo dan
gybę nelaimingų mišrių vedy
bų pavyzdžių O jai jau rei
kia apsispręsti. Jis šiais me
tais baigia studijas ir turi

Antanas Andrulevičius 2 000
cr, Nardis Antanaitis 2.000
cr, (ąnksčiau buvo davęs
5.000 cr.), PRANE ZAGORS
KIEnĖ 5 000 cr., (anksčiau
buvo davusi 5 000 cr), Kuni
gunda Vyšniauskienė 1000
cr., Vincas Buzevičius 1.000
cr., (jau nebe pirmą kartą),
RENATO
MENDO 2 000 cr.,
— Pakvietimų į L K. Mo
terų Draugijos rengiamą va (š uo pradėjo antrąjį pažade
karą galima gauti pas Drau tą dešimtį tūkstanč ų) Vack)
gijos pirmininkę Seliokienę vas ValukeviČius 1 000 cr.,
ir kitas Draugijos nares, pas Tereza Paulof 500 cr , PRA
Dėdę Juozą klebonijo e, Vito NAS ŠUKYS pabaigė mokėti
bare, Onos Paukš ienės ir Pra 10.000 cr, Stasys Balčiūnas
no Šukio krautuvėse, pas Juo 2.000 cr , Marija Kazakevičie
zą Baužį. Kitus platintojus nė 500 cr, Vladas Pumputis
paskelbsime vėliau
5.000 cr., Piá Campos Noguei
Staliukus galima užsisakyti ra 500 cr., Vladas Steponaitis
pas Seliokienę, Klebonijoje 2 000 cr., Manoel Dias 5 000
ir pas Juozą Baužį.
cr , Carolina Pistorenzzi 1 000
cr
, Jurgis Kižys 1 000 cr, Vi
— Jaunučių ateitininkų tau
tiniu šokių repeticija bus šį siems nuoš’rdžiai d kojame
šeštadienį 5 vsl p p gimnazi už aukas šiam gražiam darbui.
jos salėje, vyresniųjų moks
- Šių metų tradicinė JAU
leivių 6 vai.
NIMO ŠVENTĖ numatoma ie
pos 29 dieną.
— Praėjusį sekmadieni atei
tininkai turėjo išvyką į gam
— Pradžios mokykloje lie
tą. Dalyvavo 20 asmenų, vi tuvių kalą mokina Seselė M.
si sugrįžo atsigaivinę švariu Giovani ir mokytoja p. A. Gu
oru ir gera nuotaika.
davičienė. Jaunimui, kurs ne
lanko šių mokyklų lietuvių
kalbos poniukas duoda p. Mag
grįžti i savo kraštą, i savo dalena Vinkšnaitienė šešta
tėvynę, pas savo tėvus. Ir ji dieniais ir sekmadieniais. Vi
turėtų važiuoti ten. Ji to lyg si lietuviukai kvieč ami šio
ir pribijo, lyg nenorėtų, bet mis galimybėmis išmokti tė
juK Edwald yra jos visas pa vų kalbos pasinaudoti
saulis ir turtas
(B D)

poezija daugiausia skaitomas
literatūros žanras, bet, deja,
ne autoriui gyvam esant Bau
delaire savo Blogybės žiedų
tesuspėjo išleisti dvi laidas,
o šiandie prancūzuose bus be
ne pati populiariausia ir daž
niausiai leidžiama.
Dažnai pagalvoju, kad lie
tuviai poetai turėtų suorgani
zuoti savo cechą arba gildą,
turėti savo spaustuvę ir lei
dyklą ir leisti tik poeziją Ko
dėl? Gal tai bus tik mano ak
meninė pažiūra į eilių kny
gas, bet ji tūri šiokio tokio
pagrindo, Eilių knyga skiria
si nuo kitų knygų. Jai reikia
kitokio popierio ir kitokios
spaudos Reikia, kad ir kny
ga būtų daroma tokiu pat at
sidėjimu ir kruopštumu, kaip
kuriamos eilės.
Tuo atžvilgiu aš buvau
prancūzas, prieš juos pažin
damas Prancūzai išgalvojo
netikrus langus, nes jie nepa

kenčia asimetrijos. Ruošda
mas knygą, aš ’’turiu matyti
ją su visomis smulkmenomis.
Ir ne tik kiekvieno eilėraš
čio viet , bet ir netikruosius
langus Taip ja i mano pirmo
je knygoje atsirado prologas,
epilogas ir net erratum. Kny
gas įsivaizduoju tik iliustruo
tas, bet su viena sąlyga, kad
grafikas derintųsi prie kny
gos, arba knyga prie grafiko,
tai yra, kad tekstas ir ilius
tracijos nesipjautų, o taip
i’iustruotos lietuviškos kny
gos dar nemačiau, išsky us
vyskupo Valančiaus «Vaikų
knygelę su abrozėliais».
Visada turėdavau sunkumi}
su skyrybos ženklais 1 ilėse
nepakenčiu
kabliataškio,
skliaustelių, o ypač kabučių,
kurias beveik visada pakeičiu
brūkšniu ir jį statau <ažnai
eilutės pabaigoj, o ne pra
džioj Dar blogiau, kai eilutę
reikia laužti, jei ji netelpa,

ir reikia kelti antron. Kai
kam gali atrodyti, kad tai tuš
čias pedantizmas, bet e lėraš
tls turi savo dėsnius: įsivaiz
duokite eiles, parašytas pro
zos būdu — ne r tminio vie
neto eilutėmis ir nė posmais,
o vadovaujantis vien n inties
periodais, ir jums gal bus
keista, bet jos bus nepaskai
tomos, nor- iš tikrųjų ten bus
visa tas pats Dažnai patys
poetai ketureilių posmais ne
skiria, bet man tos eilės jau
daug sunkiau skaityti. Posmas
yra ritminis vienetas, kaip ir
eilutė, ir jį reikia skirti net
ir tuo atveju, jei jis neapima
minties ar nuotaikos vieneto,
nes eilėse muzikinis ritmo
vienetas yra labai svarbus

Dėl to savą knygą, kai tik
ji pasirodo, o dar mūsuose
sunku būdavo pac.aryti lobu
lą knygą, man būdavo po
dukra.
(B D)
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FABRiCA DE MALHAS
■

Petras

Šukys

LIETUVAI

ALEKSAS KALINAUSKAS

MŪSŲ LI ETŲ \/Ą» GALIMA

Advokatas

UŽSISAKYTI

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

gamina meniškus ir stiprius megstinukus, rūbelius nau
jagimiams ii kit.
Raa Jundiapeba, 45, Fone : 63-4258 Vila Zelina (arti R.
Ibitirama ir Av. Zelina).

Raštinė:
R. 15 de Novembro, 244
4 o - Sala 7 - Tel. 37-0324

Residencia:
R. Joaquim Piza, 204

no 14,00 iki 18,00 vol.

Lietuvi
Klausyk ir remk

LIETUVIŠKA PROGRAMA
kuri yra transliuojama kiekvieną sekmadienį, I
14 vai. per RADIO NOVE DE JULHO, trumpomis 31
metro bangomis.
Patarimus, aukas siųsti šiuo adresu. Mons. P. Ragažinskas, caixa Postai 4118. São Paulo.

IRENE- GRITÉNAS
Advogadp

■

PRANAS & CIA. LTDA,

i

Madeiras em gerai

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

Esciitõno Contábil Vila Zelina S/C Uda.
(REGISTRADO NO C.R.C.)

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

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
merciu' - Registros de firmas na Junta ('omercinl - Escritas com
contabilidade em. geral - Escritos fiscais em geral - Contratos de
locações - Cartas de fiança - Seguros de fogo - Seguros de aciden
tes - Requerimentos em geral - Defesas e recursos

Kun. J. Šeškevičius V. Želi
uos klebonijoje,
B. Šukevičius (spaustuvėje)
Av. Zelina, 515.
J. Baužys Rua Manaias, 21j
P.P. Remenčius, Praça Car
los Gomes, 180 (prie Av. Li
berdade),?

Tėvą J. Bružiką S.J prie Si
Gonęalo bažnyčios, Pr. João
Mendes,
K. Meškauską, Lapa, Ruà
Williams Speers; 700, arba
Mašinraščio kursuose,
4 nd r. Pupienį, RI Oratorió:
1224, Mooca,
B. Tubeų ir Kučinską, Mol
nho Velho
Stočkų Pa-quedas Nações.
«Mūsų Lietuvos» atstovė
Rio de Janeire yra p. Uršulė
Gaulienė. Rua General Pedra
,si?j

KIRPIMO IR SUVIMO MOKYKLA

f ® JA”

PRAÇA SÃO JO'S DOS CAMPOS, 8 - SALAS 1E2FONE: 63 6C05 • VILA Z LINA - SÃO PAULO

•3 I U V E J A S

Mokina kirpimo siuvimo, madų mode
lių braižybos ir pritaikomojo meno
Paruošia siuvimo ir kirpimo mokytojas
valdiškiems egzaminams (habilitação)
Mokykla turi visas valdiškas teisei- yra regis
truota «Departamento do Ensino "ofissional»
____
Pamokos vyksta vakarais
- Užsirašyti pas mokyklos direktorę Sofiją Misiukaitę ------ Rua da Graça, 381 — casa 6 — Bom Retiro -——

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

ÀNTAN© PÀV|L<C)NIO
INDUSTRIA DE ARTEFATOS
“PAVILONIS”

.
i
Ir pr enumeratą apsimokėti
pas šiuos asmenis:
Stasio Saldžio krautuvėje,
Rua Clemente Alvares, 137,
Lapa.

J. Karpavičius, Av. S. João
233 (prieš centralinį paštą),
Juozas Matelionis, Rua Ta
tai, 26, Casa Verde,

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

ESCRITÓRIO
4.
RESIDENCIA
Praça da Sé, 323 - 10 cjlOljlOZ
Rua Coelho Neto, 281
Fone 33-9951
Fone: 63-3697, V. Prudente

P«sl 5

k

PLÁSTICOS

Rua Prof. Gustavo P. de Andrade, 884 - 902, caixa
posta) 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.

OVA.'

POVILAS AMBROZEVlCiUS
Rua inhagapi, 47
V. Zelina
(prasideda iš «o Zelina. 595)

GAESIOJClgyANDENS L1
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indoya v-iriu-: •? . ,u žinomas gėrimas
kurio puiku veikimą i žmogaus sveikatą jau
visi yra vienbalsiai pripažinę. Pabandykite,
įsitikinkite ir'vis? 00? -v iii-dokite'

Didelis pasirinkimas medžiagų ir skoningas
pasiuvimas, LAURO SANDRON vyriškų rūbų

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

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

Medžiaga parduodama ir išsimokėjimui
Ateikite ir įsitikinkite medžiagos ir darbo kokybe ir kaina

Caixa Posta! 3967
O»
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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.

.EfOIWOt) CCMTAESL

I
®

j

Irmãos Nascimento
?EG

C.R.C. SP. Nro 1.484

Atlieka firmų atioatymus, 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 — 1 ei 63-7140 8 Paulo į

Statybos medžiagos sandėlis ir įvairių geležinių daiktų, indų bei darbo įrankių
krautuvė tiktai pas

4
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JAKUTIS & L API E N IS LTDA-

I
$

LIETUVOS NACIONALINI
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIO
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—

CAlXA

— Vykstančių su Liet. Kat.
Bendruomenės choro ekskur’ sija į Rio de Janeiro žiniai
pranešama, kad eKskursijos
trys autobusai iš Vila Zelinos
į Rio de Janeiro išvyks 28 d.
birželio naktį 11 (23) vai. Visi
ekskursantai šią valandą pri
valo būt atvykę Vila Zelino8
aikštėn ties bažnyčia. Pavė
lavusių nebus laukiama. Pa
kelėje bus paimami tik tie,
kurie iš anksto bus susitarę
su ekskursijos vadovybe.

— Birželio m. 17 d. ryte,
Vila Beloje, rua das Verbe
nas, mirė JONAS PETRONIS,
62 m amžiaus, kilęs iš Utenos
apskr, Brazilijon atvykęs
1929 m Nuli,ūkime paliko žmo
hą ir sūnų Povilą. Palaidotas
V. Formoza kapuose.
— D.L.K. Vytuto vardo
mokyklos Vila Beloje pasta
tuose padarytas didelis per
tvarkymas, Vietoj buvusios
tinklinės tvoros, per visą išil
ginį sklypą padarytas mūras
Kitas atremontuotas, sutvar
kyti vandens nubėgimo vamz
džiai ir kt. Dabar bus didelis
patogumas ruošiant parengi
mus bei vestuves. Taip pat
«neprašytiems sveč ams» įėji
mas vargiai beįmanomas bus.
Visi suminėti remontai lietu
vių Sąjungai kainavo apie 150
tūkstančiu kruzeirų.
V. P.

— Jonas Rinkevičius pasi
klausęs gražios l’etuviškos
radijo programos per Radio
Clube Santo Andrė, sekmadie
nio vakare 21 vai., radijo iš
laidoms apmokėti įteikė 1.000
kruzeirų. Radijo programos
reikia ne tik klausytis, bet ir
paremti.
.

' .
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— Šį sekmadienį 5 vai. p.p.
Vila Zelinos Bažnyčioje bus
bendros parapijos jaunimo
Mišios. Jaunimą bendram dar
bui sujungti iniciatyvos ėmė
si teologijos studentas AL
GIRDAS RAMAŠAUSKAS. Šio
mis Mišiomis bus pradeda
mas bendras darbo baras;
Po’mišių bus jaunimo pobūvis.

Didžiai gerbiamą misijonierių tėvą JONĄ BRUŽIKĄ
S J. Sveikiname VARDO DIENOJE kartu jungiame geriausius
linkėjimus (nors pavėluotai) praėjusio 65 metu amžiaus jubi
liejaus proga. 65 metai pašvęsti Dievo garbei. Linkime daug
sveikatos ir palaimos. Su dėkingumu prisimename Jūsų
vestas misijas, kas suskaitys tuos, kuriems parodėte kelią
POSTAL, 4118 — SÃO PAULO
atgal į Dievą. Kiek ligonių aplankėte, su sakramentais, pa
guodos žodžiu ir padrąsinimu paskutiniam žingsniui. Mes
BRANGUS TAUTIETI, ATSI nepajėgiame nė pasekti Jūsų darbų, tačiau Dievui jie visi
MINK. KAD SAVAITRAŠTIS yra žinemi.
«MŪSŲ LIETUVA» YRA VIE
Prašome gerąjį Dievą, kad jis dar . ilgus metus leistų
NINTELIS LIETUVIŠKAS LAI
KRAŠTIS BRAZILIJOJE. TAI P Jums darbuotis mūsų tarpe.
PAT ŽINOK, KAD JIS YRA
Maldos Apaštalavimo Draugija,
TAVO IŠTIKIMAS DRAUGAS,
Valdyba ir narės.
PATARĖJAS IR GYNĖJAS. TO
DĖL KIEKVIENAS SĄMONIN
GAS LIETUVIS SKAITO, PLA
«Mūsų Lietuvos» redakcinio kolektyvo narę rašytoją
TINA IR PRENUMERUOJA
p. HALINĄ ir inž. ALGIRDĄ MOŠINSKIUS,
«MUSŲ LIETUVĄ».
sidabrinio vedybinio gyvenimo jubi ėjaus pioga,
Garbės pren. ALFONSAS
nuoširdžiai sveikiname ir linkime dar daug
POPELIS 4.000 cr..
saulėtų gyvenimo dienų.
Garbės prenumeratorius su
«Mūsų Lietuvos» Štabas.
mokėjęs 2.000 cr.:
Juozas Baltrūnas.
Prenumeratoriai rėm jai su
Stulgį-p. JURGIS BALČIŪNAS
— Praėjusią savaitę buvo
mokėję po 1 000 cr.,
Matas Vitonie, Ana Jasaitis, Stulgytę J. JURGELEV-ČIŪTĖ pakeisti kai kurių karo apy
Aleksas Paškevičius, Petras Ple kininkę - p, ONA SINKE linkių kariuomenės vadai.
Narbutis, Nikodemas Kirme- VIČIENĖ,
— Šiuo metu Lietuvoje vei
la, Ona Pakalnienė, Petras La Plikbajorį Skilandį - ROMAS kia 11 profesinių teatrų ir dau
DOVYDAITIS,
pienis, Julius Pieper.
giau kaip 10 liaudies teatrų.
Prenumeratoriai sumokėję Piršlį - p. JUOZAS SELIOKAS
Tarnaitę Zosę - HELENA ŠI
po 700 cr
- Vilniaus dailės muzieju
Zidaras Šaalytis, Adelia Aza MONYTĖ,
Vincą - ALBINAS SELIOKAS je birželio pradžioje atidary
revičius.
Sufleris
p. NADOLSKIENÉ. ta uzbekų dailės paroda —
eksponuota apie 150 dailės
— Kermošius prasidės rug
PAJIEŠKOM AS
kūrinių: tapybos drobių, gra
piūčio mėnesį, kaip pernai
fikos, keramikos dirbinių.
taip ir šiemet šalia senų dar
NaršČius Kazys kilęs iš Pa
bininkų veteranų kermošius pilės, jieško Klaudija Kasevi— Eltos bendradarbis iš
parengime talkininkaus jauni čienė, Kaunas, Raudonosios
Švedijos praneša.- Gegužės 12
■ mas Jaunimo organizacijos Armijos prospektas 42. b 1.
d. Stokholme vyko Estų tauti
turės savo barakus. Pelnas
nės tarybos 15ji metinė sesi
bus skiriamas jaunimo na •i* *1* *J**5* *!• *2* *5* *1* *£**!* *1* *1* *2*^* *1* «I* *X* *1*
ja.
Bendrosios politikos ap
mams.
PARDUODAMA KRAUTU\Ė žvalga pad rė min. A. Var
ma, Jis pabrėžė besijungiau
— I ietuvių kalbos pamokos
(Secos e molhados)
čios V. Europos didėjančią
Vila Zelinos gimnazijoje vyks
ta trečiadieniais ir ketvirta V Anastazijoje prieš bažny politinę reikšmę..
dieniais tuoj po gimnazijos čią, kampiniame name, sąly
— Valst. akademinis operos
pamokų. Pamokas lanko gra gos geros Teirautis vietoje,
ir
baleto teatras Vilniuje pas
žus būrys lietuviukų. B»-t jei rua Martinho Campos, 459.
tatė paskutinę sezono premje
lankytų visi gimnazijoje esan
rą — J. Strausso operą «Čigo
tieji, tai būry būtų gerokai
nų baronai-». Pastatė J. Gry
didesnis.
— NEUŽMIRŠKITE SAVO
bauskas, dirigen’as V. Viržo— L. K. Moterų rengiama LIETUVIŠKOS PAREiGOS, PA nis, chormeisteris — J. Dau
me vakare bus suvaidinta Ke REMK1TE JAUNIMO NAIVIŲ tartas, dailininkas — V. Pa
siūno trijų veiksmų drama STATYBĄ.
laima, baletmeisteris — Č. Že
«Vergijos Griuvėsiuose». Be
brauskas.
pagrindinės tragiškos veikalo
minties, vaidinime pilna links
— Islandija ištrėmė Čekos
lovakijos režimo diplomatą,
mų juokingų scenų. Vaidina:
buv. ambasados tarnautoją
Gurdulienę - ’mok. JADVYGA
Reykjavike, V. Stochl. Prieš
VALEIKIENĖ,
Gurdulį p. P. DOVYDAITIS,
Gurdubuka - adv, V.TŪBELIS
Stulgienę - p. L SELIOKIENÉ

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.

Para Deputado Federal
SANTA PAULA NETO

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

Para Deputado Estadual

ADAMO KOZAKEVIC
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

Candidato na Chapa P. T. N.

tai jis buvo islandų policijos
suimtas už mėginimą vieną
slandijos pilietį prikalbinti
rinkti žinias apie amerikie
čių aviacijos bazę Keflavike.

— Britai statys įmonę Lie
tuvoje? «Daily Telegraph» pa
skelbė, kad britų Prinex fir
ma gavusi užsakymą įrengti
ir pristatyti mašinas Lietuve
je statomai dirbtinos teksti
lės įmonei. Sutarties objektas
siekiąs 6 mil. britų svarų. Pr
statymai įmonei numatom?
pradėti 1963 m. Sutartį su bri
tais pasirašiusi Maskvos Tech
mašimport įstaiga

— «M.L.» Leidėjų Komisijos
pirm, misijon. T. Jonas Eružikas 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

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

LIETUVIŠKŲ PAMALDŲ KA
LENDORIUS
Pirmą mėnesio sekmadieni;
Parque das Nações 1© vai
Casa Verde, 1/,15 vai.
Antrą :
Bom Retire. 10 vai
Utinga 18,00 vai.,
Trečią:
Agua Rasa 8 vai.,
Moinho Velho 11 vai..
Lapa If vai.,
Ketvi 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 PlRMADIENIAISnuo
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

PARDUODAMA KEPYKLA
Dėl išvažiavimo parduodama lietuviškos
juodos duonos kepykla.
VILA ZELINA, Rua Tabaiaras nr. 326.

