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— J\V prezidentas KEN
Alžiras sulaukė taikos ir nepriklausomybės NEDY
praėjusią savaitę lan
Liepos m. 2 d. Prancūzijos
prezidentas De Gaulle vyriau
sybės vardu paskelbė, kad
ALŽIRO kraštui yra suteikia
ma pilna nepriklausomybė.
Su nepriklausomybės pas
kelbimu buvo sustabdytos
septynerius metus trukusios
k vos krašto viduje. Vieni
kovojo už krašto išlaisvini,
mą, kiti, kad Alžiras visiems
laikams pasiliktų neatskiria
ma Prancūzijos teritorijos
dalis.
Aiži r s yra šiaurės Afriko
je, kurio teritoriją sudaro 575
tūkstanč ai kvadratinių kilo
metrų, maždaug toks plotas
kaip São Paulo estadas. Tai
yra aukštų kalnų ir plokščia
kalnių kraštas, pietų dalyje
pereinąs i Saharos dykumą
Klimatas į pietus karštesnis
ir sausesnis Aukštumose žie
mą kartais sniegas iškrinta
Daugely vietų tenka drėkinti
dirbtinu būdu Pereinamoje
zonoje vyrauja stepės Ryti
niuose kalnuose nemaža miš
ko, kur daugiausia augakamš
čio. ąžuolai, e.uka'iptai pušys
kedrai, kadugiai ir kt Pran
cūzų valdžioje žemės ūkis ir
krašto ekonominis gyvenimas
pakilo. Pelkės nusausintos,
sausos vietos drėkinamos, bu
vo tiesiami geležinkeliai ir
auto ke'iai. Trys ketvirtada
liai gyventojų verčiasi žemės
ūkiu. Auginami kviečiai, mie
žiai, kukurūzai, avižos, ru
giai. Vynuogėmis apsodina
ma apie du tūkstančius kva
dratinių kilometrų, Arabai au
gina alyvos medelius, va šių

figų, citrinų, migdolų, abriko
sų ir kt. Stepėse auginama
avių, ožkų, galvijų, asilų, ku
pranugarių. Randama cinko,
geležies rūdos ir kitų meta
lų Gyventojų yra virš de
šimts milijonų, kurių daugu
mas berberai. Pakrančių mies
tuose daugiausia maurų, yra
ir turkų ir iš Sudano atsikė
lusių negru Europiečių yra
tik dešimtas procentas.
Pracūzija Alžirą okupavo
1830 metais, 1870 m., prancū
zų prūsų karo metu, Alžirija
sukilo ir valdžia jau buvo su
kilėlių rankose 1871 m. suki
limas buvo numalšintas Pir
mojo ir antrojo Pasaulinių ka
rų metu gyventojai Prancūzi
jai buvo lojalūs
(L. E.)
Afrikoje visai eilei koloni
jų tapus nepriklausomomis
valstybėmis, Prancūzijos pre
zidentas De Gaulle, turįs di
delį pol tinį nujautimą, prade
jo daryti reikalingus žygius
A. žirą nepriklausoma valsty
be paversti. Kitos išeities ne
buvo. Šiandienį nors A’žiras
yra nepriklausomas, tačiau
su Prancūzija palaikys arti
mus ekonominius bei politi
nius ryšius.
Nepriklausomybės įgijimas
dar nėv skas. Ligi kraštas
įeis į pastovias -. konomines
ir politines vėžės, pergyvens
nemaža vidaus gyvenime po1 tinių sukrėtimų, tarpusavio
kovų. Tai yra kiekvienos štai
giai, be pasiruošimo nepri
klausomybę gavusios tautos
kelias.

Senatoriui Auro Moura de Andrade nepavyko
suorganizuoti ministeriu kabineto
Liepos 4 d 18 vai. radijo
stotys pranešė, kad senato
rius Auro Soares Moura de
Andrad^ įteikė respublikos
prezidentui laišką, kuriame
praneša, kad jam nepavyko
suorganizuoti vyriausybės, mi
nisterių kabineto, ir kad atsi
sako toliau tęsti derybas vy
riausybei sudaryti.
Kodėl nepasisekė? Juk se
nato pirmininkas iš kon
greso buvo gavęs pasitikėji
mą. Už jį balsavo 222 deputa
tai ir senatoriai, o opozicijo
je tebuvo tik 51.
Partijos naujam ministeriui
pirmininkui buvo palikusios
laisvas rankas. Turėjo teisės
pasirinkti tuos žmones vyriau
sybėn, kurie jo nuomone tam
tikslui tiktų. Nepasisekimo
Vr' ža tis, »» uUrimae del

kai kurių kandidatų į minis
terius. Senatoriui Auro buvo
nepriimtini prezidento siūlo
mi kandidatai, o prezidentas
nesutiko su kaikuriais sena
toriaus numatytais kandida
tais, Nesuradus kompromiso
senatorius Auro nepramatė ki
tos išeities kaip tik atsistaty
dinti.
Kaip matyti iš spaudos, ra
dijo ir televizijos komentarų,
respublikos prezidentas ne
pritaria parlamentarinei vai
dy o sistemai. . o vedama
politika siekia gražinti prezi
dencializmą, k r prezidentas
turi teisę pasirinkti ministe
rius koki jam patinka
Kas toliau, trijų dienų lai
kotarpyje prezidentas pasiū
lys naują kandidatą į minis
terius pirmininkus, kurį par-

kėsi Meksikoje, Sostinės gat
vėse kaimynės valstybės pre
zid-ento pasitikti buvo virš pu
santro milijono gyventojų.
Nors svarbių politinių sutar
čių nepadarė, tačiau daug
palankumo bei simpatijų įsi
gijo.

— BRAZTLIJ N JAV prezi
dentas atvyks 30 d. liepos.
Užtruks keturias dienas. Lan
kysis ir São Pauly.

— Šiomis dienomis Prancū
zijoje lankėsi Vak Vokietijos
ministeris pirmininkas Kon
rad Adenauer Su prezidentu
De Gaulle tarėsi kaip greičiau Europą suvesti vienybėn, padaryti Europos jungti
nes valstybes. Pagrindas tai
vienybei turėtų būti Prancū
zija ir Vokietija. Du didieji
Europos politikai svarstė ir
būsimos suvienytos Europos
formas.

Sio numerio leidėjas — ANTANAS ZUPKA

Šios nuotraukos viduryje matome simpatišką jauną vyrą
juodais akiniais. Tai darbštus ir energingas Urugvajaus lie
tuvis ANTANAS ZUPKA. Daugelis sanpauliečių jį atsimena,
kai jis lankėsi kartu su Montevideo ekskursantais São Paulyje Jam labai patiko São Paulo lietuviai, dėl to jis sugal
vojo nors šiuo tuo prisidėti prie jų spaudos veikimo. Jis pasirižo išleisti vieną «IVūsu Lietuvis» numerį, paaukodaoas
300 Urugvajaus pesų, arba 12 tūkstančių kruzeirųs Toks
spaudoje talkininkavimas Antanui Zurbai jau ne pirmi s sy
PABALTIJO KOLONIALIZ
kis. Jis karta su savo žmon ele Onute jau buvo ir Argenti
MAS Į JUNGTINES TAUTAS nos laikraščio «Laiko» leidėjai.
Mes dėkojame Antanui Zupkai už kilniadvasišką pagal
Tarptautinė Žmogaus Teisių bą, nes jis !r mes gerai supranti me, koks gręsia mūsų lie
Lyga jau anksčiau buvo nu tuvybei pavojus, jeigu tik H etų vn koji spauda sustos gyva
tarusi iškelti sovietų vykdo vusi Caro laikais Lietuvos knygnešiai dėjo ant spaudos au
mo kolonializmo Baltijos vals kuro net savo gyvybes, buvo tremiami į Sibirą ir sodinami
lybėse klausimą Jungtinių į kalėjimus, bet knygų gabenimu iš Prūsijos ir platinimu po
Tautų Organizacijoje. Tai jau Lietuvą jie pasiekė sau nevystančios garbės, nes apgynė ir
įvykdinta birželio n ėn 15 d , išlaikė žandarų persekiojamą lietuvybę ir už tat Lietuva
tą dieną Tarptautinė Žmogaus jiems paminklus statė. Reikia panašaus knygnešių užsidegi
Teisių Lyga pasiuntė Jungti mo griebtis ir mūsų laikais ne tik Lietuvoj, bet ir užsieniu©
nėms Tautom raštą, drauge
se, kad neužmirtūme, j< g lietuviais esame mes gimę, lietu,
prijungdama ir memoranda viais turime ir būt.
mą apie sovietų kolonializmą
«M.L.» Redakcija ir Administracija
Baltijos valstybėse Visa įteik
o»
-^>4» ■*«» e» «>«»■<
ta Jungtinių Tautų Specialio
sios Septynioliktos Komisijos PREZ. GOULART REIKALAU nimo pakėlimas, bet vyriau
pirmininkui, Indijos ambasa
sybės, tei ingiau prezidento
JA: ARBA PLEBISCITAS,
doriui .Chandra S. Jhaparėmimas, kad nebūtų suda
ARBA PREZIDENCIALIZMAS. ryta «reakcionieriška» vyr au
— «Pasaulinis» nusiginkla
Senatoriui Auro nepavykus sybė.
vimo, taikos kongresas liepos
Tačiau streikas įvyko tik
9 14 d.d. kviečiamas Maskvo sudaryti vyriausybės, nesuti kai kuriose vietose: Santos,
je. Jis rengiamas grynai ko kus priimti prezidento pasiū Rio de Janeíre, Recife São
monistinės propagandos tiks lytus kandidatus, iški o teisi Paulo miestas visu šimtu pro
lais. Pranešama, kad pakvies nis, kompe encijos klausimas, centų dirbo. Tačiau ne visi .
ta kongrese dalyvauti Vokie kiek turi teisės prezidentas darbininkai eina su streiki
tijos liberalų studentų sąjun minis erių kabineto suorgani ninkais Demokratiniai darbi
ga kvietimo nepriėmė ir jos žavime. Sąryšyje su šiuo klau ninku sindikatai yra prieš
simu, respublikos prezidentas streikus, kurie nieko bendra
atstovai Ma kvon nevyks.
reikalauja arba tuoj pravesti neturi su darbo klasės reika
—• Vienas Amerikos laivas tautos atsiklausimą, plebisci lais
į Recife atvežė pupelių (fei tą, kur balsuotojai turės pa
— AMERIKOS prez. J.Ken
žonų), kurių šiuo metu Brazi sisakyti arba už parlamenta
rizmą,
arba
už
prezideneianedy kalbėdamas 4 d. liepos
Ii jai trūksta
lizmą Galimas daiktas, kad JAV tautinės šventės proga
kartu su rinkimais 7 d. spa pareiškė, kad Amerika turi
lamentas atmes, arba patvir liaus bus pravestas ir plebis susivienyti su Europa, suda-<
rant stiprią jėgą prieš lais
tins. Tai jau bus trečias kan eitas.
vės ir demokratijos priešus.
didatas. Jet šis būtų atmes
GENERALINIS
STREIKAS
tas, tuomet ketvirtą kandida
— Kažkas užminavo sovie
tą siūlytų, rinktų pats parla
Visoje Brazilijoje buvo nu tų «Gėdos Sieną» Berlyne ir
mentus Ir šiam nepavykus matytas 5 d. liepos. Šis strei išsprogdino pusės mylios ilgy
vyriausybės sudaryti, prezi kas grynai politinis, kurio su je. Vos sovietai spėjo užtaisy
dentas galėtų paleisti parla organizavime vyraujančią ro ti, kitoje vietoje atsirado tu
mentą ir mėnesio laikotarpy lę lošia raudonasis elemen nelis, kuriuo į Vakarus spėjo
je naujus rinkimus skelbti.
tas. Streiko tikslas ne atlygi pabėgti dvi grupės žmonių.
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Dar ne-isaiskintàs milijonu žmonių likimas
leškcma dingusių ir kilusių iš Lietuvos
Vokietija. — Miunchene tu
ri savo būstinę ir Vokiečių
Raudonojo Kryžiaus «Suchdienst» (Paieškojimų tarny
ba). Įstaiga operuoja labai di
deliais skaičiais.- Dar vis ne
žinomas likimas 1 30 0 000 bu
vusių karių ir anie 2 350 000
civilių asmenų, ypač kilusių
iš rytinių kraštų 16 metų po
' karo pabaigos vis dar nežino
ma, kur dingo tiek milijonų
žmonių. — Vokiečių Raud.
Kryžius jau kuris laikas lei
džia paieškojimų sąrašus su
nuotraukomis. Nemažai dingu
šiųjų atpažįstama, bet milijo
nu likimas visvien dar neaiš
kus. Tarp paieškomųjų buv.
karių ir civilių asmenų yra
tara tikras skaičius ir Lietu
vos kilmės. Reikia pabrėžti,
kad Vokiečių Raud. Kryžius
yra tam tikrą skaičių lietuvių
likimą išaiškinęs, šeimas su
vedęs. Vokiečių Raud. Kry
žius bendradarbiauja ir su
lietuviškomis įstaigomis.
Pažymėt na, ka t pastarais
keliais metais Sovietų Sąjun

gos Raud. Kryžius bendradar
biauja su Vok. Raud. Kry
žium. Iki šiol Vokiečių Raud
Kryžius Maskvai buvo patie
kęs 113 000 pasiteiravimų, j
kuriuos iš Maskvos gauta
75 000 atsakymų. Pusė tų at
sakymų buvo tokios rūšies,
kad buvo galima išaiškinti
paieškomųjų likimą.
Vokiečių Raud. Kryžius žy
miai prisidėjo prie to, kad
nuo 1955 metų iki dabar iš
Sovietų Sąjungos valdomų
kraštų buvo «repatrijuota» į
Vakarus 316 000 vokiečių pi
liečių, arba vokiečių tauty
bės žmonių (arba jų artimi
giminės). Vokiečių Raud Kry
žiuje esą 516 000 prašymų no
rinčių iš Sovietų Sąjungos iš
vykti į Vakarus Bet še mų
apjungimo motyvais esą pa
grįsti tik 202.000 prašymų.
Vok Raud. Kryžius iki šiol
išaiškino ir 161.000 vaikų oaš
laičių likimą 18.400 vaikų li
kimas ar tų vaiku tėvų liki
mas vis dar neišaiškintas (E )

TYRINĘ i VILNIAUS
POŽEMIUS?

ziejui (greičiausia, požemius
tyrinėti bus leista tik šiuo
pastaruoju sumetimu ..)

Nors Vilniaus ekskurs jų
biuras yra rengęs ekskursi
jas, kurių dalyviai buvo supa
žindinami su Vilniaus Domi
ninkonų bažnyčios ir kitais
požemiais, tačiau dabar jų
lankyti neleidžiama, nes jie
esą nesutvarkyti. Dviejų aukš
tų rusuose po bažnyčia palai
doti žmonės, tai 16 19 amž.
epidemijų r karų aukos. Šie
Vilniaus požemiai buvo Vilniaus studentų tyrinėti 1935
m., o dabar savo laiške «Tie
sai» (122 nr.) du skaitytojai
— mokslo darbuotojai siūlo
organ auoti istorikų, medikų,
inžinierių ekspediciją moksli
niai ištirti ne tik Domininko
nų bažnyčios, bet ir kitus
Vilniaus požemius. Tie tyri
nėjimai, esą, duotų naudos
renkant medžiagą apie VR.
niaus architektūrą, statybą,
istoriją, religiją. Girdi, me
džiaga būtų naudinga ir Vil
niuje steigiamam ateizmo mu

-- Birželio 17 d Fed. Vo
kietijoje ir kitur prisiminus
1953 m birželio 17 d berly
niečių sukilimą, paskelb a
duomenys apie vokiečius, pa
sirink sius Vakarus, nepano
Tėjusius likti komunistinio re
žimo, Ulbrichto valdomoje
Rytų \ okiebijoje. Nuo 1945 m.
iš vis© iš Rytų Vokietijos į
Fed. okietiją pasitraukė, per
si kėlė 3,7 milijonai vok .ečių.
Tai yra skaičius, kurs įgalin
tų apgyvendinti 5.000 kaimų.
Būdinga, kad iš «komunisti
nio rojaus» pasitraukė ne tik
įvairių profesijų gyventojai,
bet ir milijonai darbininkų,
amatininkų
Pabėgėlių skaičius pagal
profesijas atrodo taip: nuo
1954 m į Vakarus pasitraukė
3 371 gydytojas, 1,329 dantų
gydytojai, 291 veterinorius,
132 teisėjai prokurorai, 679
advokatai, 752 aukšt, moky

Partizanu vadas Juozas Lukša • Daumantas
Miegoki tyliai tu, partizane, šalis gimtoji tavęs liūdės.
Pačioj jaunystėj padėjęs galvą, Lietuvą laisvą visad regi.

Su Juozo Lukšos didvyriš
ka mirtimi Lietuvos laisvės
kovų laukuose prieš dešimtį
me*tų lietuvių tauta neteko
vieno žymiausių savo laisvės
kovotojų ir vadų antrosios so
vietų okupacijos metu. Juozas
Lukša buvo neeilinis kovoto
jas ir neeilinis vadas. Nuo
pirmosios į kovojančių parti
zanų eiles įsijungimo dienos
atliko daugelį rizikingiausių
žygių ir tai besąlyginės ko
vos dvasiai liko ištikimas ligi
paskutinės gyvenimo minu
tės. Redagavo partizanų lai
kraščius, visoje Lietuvoje lan
kė partizanų židinius, organi
zavo visus partizanus apjun

giančią bendrą vadovybę, da
lyvavo kovojančios rezisten
cijos vadų suvažiavimuose.
Partizanų vadovybės pravedi
mu, 1947 m. pradžioje su
dviem kovų draugais atliko
pavojingą kelionę į Lenkiją,
kad per ten susirištų su lais
varne pasaulyje gyvenančiais
lietuviais. Nepaprastai rizikin
ga kelionė pasisekė į ten ir
atgal 1947 m. žiemą Juozas
Lukša gauna patį didžiausią
ir pavojingiausią uždavinį —
bet kokia kaina prasiveržti į
laisvuosius Vakarus Juozas
Lukša nesusvyravo, pavedimą
priėmė ir šimtaprocentiniai
įvykdė. Gyvendamas Vakaruo

São Paulo — Santos, Via Anchieta Alto da Sera vaizdas

S. Nėris
★

☆

Naktibala ir p laidūnas
Mėnuo saulužės atsiskyrė
Ir kl idžiojo po šaltus linus,
Ir klaidžiojo po ledo tyrus

Padangių vandenynais plaukė,
lr žemę spyrės baltos kojos.
Aušrinė — laumė auksaplaukė
Pro debesėlį jam šypsojos.

Baltutį pirmą debesėlį
Aušrinė per padangę pūtė,
Ir mėnuo ėmė paskui sėlint,
Paminęs priesaiką saulutei.

m. liepos 7

d

duktams «Dagens Nyhe'ėr
korespondentams iš Maskvos
pastebėjo, jog dar kovo mėne
sį kompartijos centro komite
to plenume Chruščiovas daug
kalbėjo apie naująjį žemės
ūkio valdymo pertvarkymą.
Dabar tos kalbos staiga nuti
lusios Chruščiovui teko rink
tis tarp žemės ūkio gyvento
jų nepasitenkinimo mažais at
lyginimais ir miestiečių nepa
sitenkinimo kylančiomis mais
to kainomis. Užsimota padėti
žemės ūkiui to esniu miestie
čių gyvenimo lygio smukdymu
Mėsos gaminių stokai iš da
lies pašalinti si vietai planuo
ja išplėsti žūklę. Per pastarą
jį dešimtmetį sovie.ų žvejai
esą dvigubai pakėlę žuvų su
gavimą Per tą patį laikotarpį
žvejybos laivynas trigubai
išaugęs. Sovietų nuomone,
žvejai neišnaudojo visų gali
mybių.
— Raud. armijos organas
«Krasnaja Zviezda» išspausdi
no straipsnį kuriame Danijai
metama kaltė, kad ii visiškai
pasidavusi agresyviam NATO
blokui, siekiančiam, laikraš
čio žodžiais, paversti Baltijos
jūros karo židiniu Ten pat
tvirtinama, jog Danijos priklausym s Atlanto sąjungai
nesuderinamas su Danijos ir
jos kaimyninių kraštu intere
sais.
APLEIS 'I KOLŪKIAI

vo viešai pareikštu nepa^iten
kinimu Europos ūkio bendruo
mene, Stokholmo dienraštis
•Dagens Nyheter* reiškia nuo
monę, jog Vakarų Europos
ūkio pažanga baugina ne tik
Maskvą, bet ypatingai jos pri
klausomus Lenkijos ir Čekos
lovakijos režimus, kurie ne pa
jėgia išlaikyti konkurencijos
ir tuo pačiu nekenk> reika
lingo užsieninės valiutos šal
tinio. Žiniomis iš Varšuvos,
Rytų Europos komunistiniai
režimai jau prieš kurį laiką
kreipėsi, kad Maskva jiems
padėtų sušvelninti grėsmę, ky
lančią iš Europos bendrosios
rinkos.
Švedų spauda skyrė daug
— Europos bendroji rinka, dėmesio Sovietij s vidaus ūkio
Sovietijos žemės ūkio krize, krizei, kurią rodo drastiškas
NATO... Ryšium su Chruščio kainų p įkėlimas maisto pro

Lietuvoj leidžiamas «Tie
sos» laikraštis įsidėjo A. Ka
Žiulio faljetoną, kuriame pa
juokiami Garli vos ir Vendž o
galos kolūkiai Girdi, devyni
Kauno rajono kolūkių pirmi
ninkai gyvena Kaune. Kiek
vieną rytą, žinoma, pavėluo
tai tie pirmininkai kolūkių
mašinomis «skubinasi» į savo
kolūkius. Dėl to kolūkiai la
bai nugyventi. Aleksoto iškro
vimo aikštelėje ištisi melai
genda 250 tonų kalkių purve
tręšti žemei. Jų niekas neatsiima. A Kažiulis, kritikuoda
mas kolūkių pirmininkus, siū
lo jiems įsitaisyti aukštą
bokštą, geriausiai Aleksoto
kalne, ir nuo to bokšto galės
puikiausiai prižiūrėti jiems
pavestus kolūkius

se, pirašė Lietuvos partiza
nų kovų antrosios sovietų
okupacijos metu istorinę kny
gą Partizanai už geležinės už
dangos, po dviejų metų grįžo
į Lietuvę nebaigtosios kovos
tęsti ir mirti krauju persunk
tos gimtosios žemės laukuo
se. Partizano mirtimi krito
1951 m. rudenį, sulaukęs tik
30 metų amžiaus. Savo mirti
mi Juozas Lukša įrodė besą
lyginę ištikimybę Lietuvai, re
zistencijai, kovų draugams ir
partizano priesaikai.
Garbinga Lukšų šeima ir gį
minė išnaikinta. Iki 1949 m
kovoje dėl Lietuvos laisvės
galvas paguldė 11 giminės
narių, tarp jų 75 metų tėvas
Lukša, broliai studentas Jur
gis ir Stasys, o per 20 gimi
nės narių buvo ištremti į Si
biro darbo vergų stovyklas.

Daugiausia rūpesčių prida
rė ir vi uotinai pripažintas
vadinamo lietuvių banditų ju
dėjimo vadas buvo lietuvis,
vardu Miškinis. Lietuvių tau
ta Miškinį laikė tautiniu did
vyriu, ir jo autoritetas lietu
viuose buvo nepalyginamas...

klų mokytojai, 17 082 inžinie
riai ir technikai, 16 742 moky
tojai ii 960 vaistininkų. Kai
1961 m atsirado «kinų siena»
Berlyne, pasitraukusių skai
čius žymiai sumažėjo. Tačiau
per tris pirmuosius 1962 mė
nesius pasitraukusių j \ akarus suregistruota 5 649. Rytų
Vokietijoje veikiančioje valst.
saugumo įstaigoje (slaptoji
policija) iš viso dirba apie
14.009 karininkų, puskariniukų ir tarnautoj» Priskaičiuo
jama apie 150 000 visokio plau
ko šnipų. Ligi 1960 m iš Vak,
Berlyno ar Fed, Vokietijos
komunistai į rytus pasigrobė
apie 220 žmonių.

jų tarpe brolis Antanas, mo
kytojas, ir ūkininkas Vincas.
Skirmantas — Daumantas —
Skrajūnas — Miškinis. Šie
ski tingi kovos vardai, kurių
kiekvienas atskirai paminėtas
kėlė siauba priešui, o kovojaučiai Lietuvai pasididžiavi
mą, priklausė narsiajam par
tizanų vadui Juozui Lukšai.
Jo kovos žygiuose ir nueita
me kelyje, lyg veidrodyje,
atsispindi ištisas naujausiųjų
Lietuvos kovų už laisvę
tarpsnis.
Trejiems metams praėjus
nuo Juozo Lukšos žuvimo bu
vęs NKVD pulkininkas G S.
Burlickis, pats dalyvavęs Lie
tuvos partizanų naikinime, vė
liau pabėgęs į Vakarus, 1954
m birželio 28 d. Amerikos
K ongresinio Kersteno komite
to apklausinėjamas liudijo:

ANKSTYVOJI JAUNYSTĖ

Juozas Lukša, gausios Už
nemunės ūkininko šeimos sū
nus, gimė ir augo tuo metu,
kai savanoriai jau buvo ap
gynę Lietuvos laisvę ir Lietu
va džiaugėsi atgautąja Nepri
klausomybe Vidurinės moky
klos suole įsijungė į tuometi
nį slaptą moksleivių ateitimi)
kų sąjūdį ir organizavo moks
leivių ateitininkų kuopeles.
Čia subrendo tvirtas jaunuo
lio pasiryžimas nepavargstamai kovoti už didžiuosius idea
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nebeliko vietos.

Nesėkmė ir filmu srityje Lietuvoje

Pasakotojas nurodo, kad
šiam barbariškam darbui Lie
tuvos komunistai ne tik nesi
priešino, bet net daugelis ak
tyviai talkininkavo. Tuo tar
pu Latvijos komunistai nelei
do Laisvės paminklo nuvers
ti, kuris ir šiandien dar tebe
stovi Rygos mieste.

Ruošia filmus prie religiją, «buržuazinius nacionalistus
(Eito) Balandžio men VI
niuje įvykusiame Kinemato
grafijos darbuotoju s gos org.
biuro trečiame plenume
opiaisiais lietuviško filmo (ti
krovėje - Lietuvoje gamina
mo — E) reikalais kalbėjo
biuro pirm , kino operatorius
J. Gricius ir pasisakė visa
eilė režisierių, kino dramatur
gų, Maskvos svečių. Visa šiuo
metu siejama su kom parti
jos 22-ju suvažiavimu, tad ir
lietu vos filmininkai dejavo,
kad viskas ne taip eina, kaip
pr derėtų laukti...
Nors Lietuvoje ilgo metražo (juos vadina «meniniais»)
filmai Statomi jau per 15 me
tų, tačiau 1961 m. derlius, r u
dviem filmais buvęs ne tik
menka , bėt ir skandalingas.
Esą, liūdną šlovę turėjęs fil
mas «Kai susilieja upės» (see
narijaus aut J. Silbvas, rėži’
sierius — J. Šreiberiš, abu ne
lietuviai. .), «Rūsčiai» buvęs
įvertintas i antrasis 1961 m.
filmas «Kanonada» (šiuo atve
ju jį statatė lietuviai: seen.
— V. Rimkevičius, režisie
riai-statytojai. A. Žebriūnas ir
R. Vabalas, o < p ratorius pats pranešėjas J. Gricius.)
Komunistinėmis akimis jau
1 biau pavyko kit., trumpesni
filmai: «Suominis» (pagal M.
Sluckį), «Svetimi»- (seen - A.
Jonyno ir J Požėros) — šį
pastarąjį išgelbėjo ideologinė
p.sė — dviejų epochų kon
fliktas, akt. B. Babkausko
vaidyba
Jau visa eilė metų, kai
Lietuvos filmininkai (lygia}
panašiai ir Maskvoje, bent
pirmame dešimtmetyje ? o ka
ro) dejuoja dėl menkų filmi
nių scenarijų. Gąmybon jie
paleidžiami vis nepakankam i išbaigti, išmąstyti. Vis
nusiskundžiama — scenarijai
pilnai neatitinka nūdie os rei
kalavimų, nekelia «didžiųjų
komunizmo problemų», o tai
ir bus pats didysis trūkumas,
kaip tvirtinama, tai problema
nr. 1

J. Gricius iškėlė ir daugiau
nerimą kepančių reiškinių —
taigi, naujų filmų ar vad. apy
braižų statytojai ar sumany
tojai, pasirodo, beveik išimti
nai pasirenka senosios kar
tos, senų pažiūrų atstovus,
«religinės moralės» nešėjus.
Kaip, girdi, galima kritikuoti
senas pažiūras ar moralę,
jei jos «iš esmės jau esančios
paneigtos gyvenimo». . Dar
kiti trūkumai ir jie minimi
jau metų metais — nesą ben
dradarbiavimo tarp režisierių
ir scenaristų, neruošiami ka
drai (personalas) filmui, kai
kuriems, gabesniems režisie
riams (V. ŽalaKevičius) jau
treti metai neduodama pasi
reikšti, kiti vėl vyksta dirbti
į Estiją (A Mockus) ar net
Tadžikiją (A Ničius) nusis
kundžiama ir aktorių stoka.
Šalia «meninių filmų» I.ie
tuvoje statomos ir vad apy
braižos, ir 1961 m. jų pasiro
dė šešios Jose vai duoiama,
tai ko reikalauja partija, tai
gi — «nūdienis žmogus», «in
ternacionalinis auklėjimas»,
bet ., ir vėl blogai, nes tose
filminėse apybraižose, esą,
trūksta gilumo, meninio temos
sprendimo, įtaigumo Užtat,
girdi, gana vykęs antireligi
nis dokumentinis fi mas «Kry
žiaus šešėlyje» ir jau skelbia
ma, kad šiais metais stengia
masi pastatyti kitą antire igi
nį filmą apie «šventąsias vie
tas», na, ir
būtinai — apie
«buržuazinių nacionalistų nu
sikaiti us» Tai šiuo metu pa
čios svarbiausios it mos.

Trys Vilniaus Kryžiai komu,
nistams rėžė akis Tuojau bu
PAMINKLŲ N VIRINIMAS
vo įsakyta juos išsprogdinti.
Sovietų tankai užkabinę gran
«Dirvoje», Juozas MiHovis,
dines, nuvertė Vilniaus kate
kuris pernai pabėgo iš sovie
tine s ekskursijos, pasakoja, dros frontines statulas Lietu
kaip sovietai i ietuvoje naiki viai ir lenkai su skausmu pa
no kryžius ir paraikius Esą vlomis tą darbą sekė.
1950 metais Lietuvoje buvo
Sovietai norėjo visą Vil
paskelbta: «Reik apvalyti Lie niaus miestą surusinti ir net
tuvą nuo kapitaintii ių palai vardą permainyti į Čeniakovs
kų». Na, ir valė. Pirmiausiai kio, kadangi įas rusu ge, ero

las «išvadavo» Vilnių, bet vie
tinė valdžia nepritarė, tai pa
sitenkino vien Černiakovskio
paminklo pastatymu, o patį
miestą «įamžino» Karaliau
čiaus srityje.
Po visą kraštą tais metais
darė «valymo» darbą Dėl to
pakelėse buvo nuplaunami
kryžiai, išgriaunami įvaiiūs
paminklai Net vysk, Valan
čius biustui Varnių miestelyj

lūs, buvo sukrautas pirmasis
pogrindininko patyrimas, ku
ris vėliau jį iškėlė į Lietuvos
partizanų vadus
Aštuonių klasių gimnaziją
baigė kitame mieste tais pa
či lis metais, kai į mūsų kraš
tą įsibrovė sovietinis okupan
tas Tie, kurie buvo jautrūs
nepriklausomojo gyvenimo ne
tobulumams, pirmieji stojo
ryžtingon kovon su pavergė
jais ir Lietuvos naikintojais
Per pirmąjį bolševikmetį, tik
b .igus gimnaziją, buvo suim
tas ir kalinamas. Iš kalėjimo
išsilaisvino tik 1941 m. birže
lio mėn lietuvių tautos suki
limo metu Na< ių okupacijos
metais, jau būdamas techni
kos fakulteto studentas, Juo
zas Lukša buvo tų studentų
eilėse, kuriems priklausė
svarbiausias vaidmuo visą
kraštą apėmusio rezistenci
nės organizacijos tinklo su
mezgime.

Juozo Lukšos gimnazijos
laikų klasės draugas jį taip
pristato:
Juozas Lukša buvo viduti
nio ūgio, žvalus, gražios iš
vaizdos Visada linksmas, kai
bus, draugiškas, geros nuotai
kos ir mėg > pajuokauti. Mo
kėsi labai gerai, mėgo dai
nas. Dėl gerų būdo savybių
klasės draugų mokjtojų ir
kitų moksleivių buvo mėgia
mas i šiltai priimamas į drau
gų būrį. Moksleivius kalbino
stoti į ateitininkus. Dėvėjo na
muose austais drabužiais, kas
rodė, jog tėvai buvo aeturtin
gi Juozo Lukšos brolis Jur
gis, taip pat žuvęs partizano
mirtimi, buvo stambesnis, ma
žiau kalbus, daugiau užsida
ręs, nemėgo juokauti, bet vie
nodai gerai mokėsi.

dė ne vieną priemonę ligi pa
galiau, enkavedistams lipant
ant kulnų, jis galutinai perei
na pas miško brolius laisvės
tęsti Bet kartą pasirinkęs
kietą partizano kelią, jis čia
pasižymėjo šauniomis rinkti
nio kovotojo ypatybėmis, sa
vo žygdarbiais įamžino visą
laisvės kovų sąjūdžio tarps
nį ir tik mirtis išplėšė iš ran
kų tvirtai laikytą ginklą.
Nuo 1944 m rudens, veik
liai dalyvaudamas universite
to atkūrimo darbuose, kur jo
brolis studentas Jurgis buvo
išrinktas net į studentų komi
tetą, gelbėjo kas tik buvo ga
Įima gelbėti: rūpinosi draugų
saugumu, gelbėjo patekusiems
j NKVD nagus, mezgė nutrū
kusius ryšius, iš irti stebėjo
pastangas atstatyti bendrą ko
vojančio krašto organą, ant
kurio krito vienas po kito
skaudžių represijų smūgiai.
1945 m pavasarį, pusiau

LAISVĖS KO U GARBĖS
ŽYGIUOSE

Antrą kartą 1944 m bolše

AR JAUNIMAS
SURUSINTAS?

Ponte Pensil, kabantis tiltas turintis 100 mt. ilgio
kuriuo pasiekiama is São Vicente - Praia Grande.
B. Brazdžionis

CEtHUJ
Nedaugelį pavasarių nuskynėme
Nedaug ir nemažai.
Ir žaižaruojančių gaisrų plazdėjime
Anos buities preliudijas giedojo angelai.

Nebuvo liūdesio.
Ir sutemų nokturnai geso be raudų,
Nes mūsų dienos bu o amžina malda,
Ir mūsų maldos ne iš tų maldų.

Ir
Ir
Ir
Ir

žilas pranašas kalbėjo taip — oremus.
fariziejai taip — oremus.
rabbi tain - oremus.
mes visi oremus, taip—oremus, taip—oremus..

Nedaugelį pavasar ų nuskynėme.
Nedaug ir nemažai.
Nedaugelį senų dienų be skausmo rhinime.
Kaip milžinai.

vikaras įsibrovus į Lietuvą,
Juozas Lukša apsisprendė pa
silikti krašte ir atspėjo savo
-tikrąjį pašaukimą Nacių areš
tų, masinio pasitraukimo ir so
vietinio teroro suardytas p a
grindini veikimas liko be
viršūnės Labai stigo vadų,
kurie idėjiškai stiprintų ir or
glamžuotai derintų gaivalingai
išplitus} partizaninį sąjūdį ir
pasyviąją rezistenciją. Nuo
pirmųjų dienų studentas Juo
zas Lukša šioje srityje paro
dė neeilinį sugebėjimą
Jeigu ne vieną j partizanų
eiles nuvedė «bėda» ar jau
nam amžiui įgimtas «nuoty
kio» ieškojimas, Juozas Lukša
tarp jų atsidūrė tik tada, kai
buvo išbandytos visos kitos
priemonės. Sąmoningam krikš
čioniui ginklas ir karas yra
paskutinės priemonės, kurių
jis griebiasi teisingam reika
lui ginti Nuosekliai, apgalvo
tai ir umaniai Juozas išban

Juozas Miklovis atsako: «Ga
liu tvirtinti, kad jaunimas Lie
tuvoje mažiau rusiškas, kaip
čia amerik etiškas (opas mus
braziliškas) Pastebėjau, kad
čia jaunimas turi vargo su
lietuvių kalba. Lietuvoj, kai
kalbama lietuviškai, nemaišo
ma rusiškų išsireiškimų, nes
tai laikoma nemandagu ir ne
kuliu Inga».

KAIP TIE RYTIEČIAI IR
NESUGALVO Ą PABĖGTI?

Dasidar«'' didelis triukšmas,
kai 14 vtu okietijos asme
nų nugirdę savo laivo kapito
ną, uždarė jį irtą į jo pattes
kajutę, o patys griebėsi už
irklų ir bestirdami kanalu pa
si^kė Vakaru erlyoą. Čiapa
sidavė polic jai 'ovietai pei
kė griežtą protesta, nee. gir.
di ‘ fašistiniai elementai” su
organizavę tokį incidentą, bet
vakariečiu komendantas tik
pasijuokė iš tokio protesto,
nes reikia tik gėrėtis, kad
tnip nuostabiai moka žmonės
išt ūkti iš sovietų “rojaus”.
— Dr Filbert dabar banko
direkto ius, karo metu . S pul
kin nkas, kaltin maskavo me
tu nužudęs 11 000 žmonių, pri
s Įažino teisme, kad jo įsa
kymu tebuvę nužudyti tik
‘ keli tūkstančiai’’.

— Kenijos Trans-Nzoia srit? je kai kurie žemdirbiai net
3 kartus sodino kukurūzus, ir
žiurkės vis nuėda juos.
— Vėl buvo įvykdytas pasi
kėsinimas preziaentą Suk rną, jau penktas iš eilės (su
žeisti bu o 5 greta jo buvu
sieji asmenys)

lega/iai gyvendamas Kaune,
darė pastangų kad t ūtų suda
rytas partizanų štabas. Jau tų
pačių metų rudenį tolesnės
sąlygos pasidarė neįmanomos
Kai 1945 m pavasarį buvo
sutverta Lietuvos Išlaisvini
mo Taryba Juozas Lukša įsi
traukė į jos veikią. Tarybą
iššifravus ir daugumą jos na
rių suėmus, Lietuvos laisvės
kovai vadovauti buvo suorga
nizuotas Vienybės Komitetą-.
Juozas Lukša, dar vis pusiau
legaliai gyvendamas ir Lietu
vos laisvės kovai vadovauti
organo bendrai arbis, su besi
plečiančiu partizanų sąjūdžiu.
Tačiau enkavedistai išaiškino
ir Vienybės Komitetą, kur už
tiko ir jo pėdsakus. Kurį lai
ką slap-tęsis, 1946 Naujųjų
Metų diena kartu su broliu
Stasiu pereina pas miško bro
liūs partizanus ligi mirties
laisvės kovos tęsti.
(B. D.)
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JAUNYSTĖS
Jurgis Baltrušaitis

A. Indriulytė-Eivienė

Dovana Meli na i
iš «L. L.
Kas gyvenimu žaidžia1}— nieko nepasiekia,
Kas sau neįsako — visad tarnu lieka.
Goethe

(tąsa)
— Vaikeli, šiandien pirma
sis mėnesio penktadienis. Už
sukim pirmiausia j šv. Klaros
bažnytėlę, vėliau viską sus
pėsim, — pertraukia mama.

Šv. Klaros bažnytėlė buvo
jauki. Šalia jos — didelis vie
nuolynas, aukštos mūro šie
nos... Monika dar niekad ten
nebuvo. Mam' pasakoja, kad
ten vyksta stebuklai Ten su
nešamas širdies skausmas ir
prašymai Ir motina ten ne
šanti sukaupusi savo širdyje
skausmą ir džiaugsmą, kai
jai atrodo, kad jos pač.os au
kų, rašymo ar padėkos ne
užtenka. Ji einanti ten, kad
vienuolės savo mal omis pa.
dėtų. O ji tikinti maldos galia! Tai galėjusi aiškiai pa
justi tomi< baisiomis karo die
nomis, kai vidury ieu os sto
vėjnsi liepsnojančiose Dresdeno gatvėse, pilna baimės
ir siaubo, vien tik maldoje
skęsdama. Žmonės, kaip de
gančios žvakės, patys krisda
vę mirti leduoton Elbėu arba
Čia pat sukniubdavę liepsnų
jūroje Tada net gatvių a fal
tas degęs. Viskas sprogę,
griuvę, liepsnoję. Keliomis
akimi komis žu ę tūkstančiai
žmonių. O ji išlikusi, tartum
tik ma dos sparnai ją būtų
iškėlę virš to baisaus chaoso
kokio net žmogaus vaizduotė
negali sukurti.. '

Koplytėlė tokia maža ir švie
si, ta turn toji pavasario die
na. Ryto spinduliai, perkirtę

langų vitražus, ilsisi angelų
sparnuose ir šventųjų rūbų
klostėse. Virš altoriaus išties
tos Kristaus rankos, lyg kvie
čia visus — su našta ir be
naštos — suklupti, pasitikėti,
atskleisti savo širdies gelmes.
Nors vienuolių nematyti, bet
sklinda jų tylūs Ir švelnūs
maldos garsai. Jų namai ir
visas gyvenimas, paslėptas už
storų mūro sienų, pašvęstas
maldai už save, už kitus, už
visą pasaulį
f
Motina meldžiasi Atrodo,
kad joje nieko daugiau nebe
liko, tik ramybė ir susikaupi
mas Ir Monikos lūpose bei
širdyje gimsta malda ji ne
skaito iš knygelės, nekalba
rožančiaus — savi žodžiai
ateina, sav kalba kuriasi,
tikra, nuoširdi, praša t. Ji pa
junta, kaip gera melstis, iš^akyti savo šerdies jausmus,
prašyti dangiškos malonės jau
nystės klystkeliuose.

Sruvena laikas tyliai, tyliai.
Aplinkui jau ramu, visi išėjo
Užgęso žvakės, nusisuko sau
lės spinduliai, nuaidėjo išei
nančiųjų žingsniai Monikos
širdyje užsidegė naujos lieps
nelės, vašku sutirpo visi abe
jojimai. Jos žvilgsnis vis dar
remiasi į Ištiestas Rankas,
kurios laimina pakylančius,
atleidžia prašantiems, atida
ro duris besibeldžiant ems.
— Kristau, parodyk, kuriuo
keliu žengti, — vieninteliai
prašymo žodžiai kartojasi jos
lūpose.

J. Aistis

*

Knygos — Mielosios Draugės
(pabaiga)

Iš vienos pusės pagarba
globėjams, iš antrosios — glo
bėjų familiariškumas poetams
ir vienas ir antras gal šian
dien mums keistai skamba,
bet tasai amžius nebūtų bu
vęs toks, jei kūrėjo ir globė
jo santykiai būtų buvę kitokį
Dažnai mes nugirstame prie
šingų balsų; menininką rei
kia palikti jo paties likimui.
Bet dideli menininkai visai
ką kita byloja. Andre Gide
yra pasakęs, kad puikaus da
lyko negalima sukurti be
laisvalaikio. Mes . nenorime
tos prabangos. Asmeniškai net
nežinau, kaip laisvalaikis at

rodo, aš jo niekad nesu ma
tęs. Pradėjus mano paties šei
ma ir baigiant bendruomene,
visiems atrodė, kad namų
apyvokos reikalėliai ar lai
kraštinė bei kitokia terlionė
visada buvo svarbesnė, negu
mano tas dvidešimt penkerių
metų pašaukimo darbas.
Tai dėl to man visada sve
tima knyga buvo artimesnė
už savąją: ji buvo paguoda
ir džiaugsmas. Jas prisimin
damas, kartoju Mykolo Ange
lo Buonarroti sonetą:

Pur mi consola assai 1’ esser concesso
Far giorno chiar mia oscura notte ..

— ŠĮ SEKMADIENĮ VISI
SENI IR JAUNI DALYVAUJA

L. K. MOTERŲ DRAUGIJOS
Eik takais, kur amžių grįsta,
Ne, kaip šapas, veikai vysta
Mums seikėtos valandėlės —
Mes likimo trapios lėlės..
Vakar mus šilkais jis globė,
Dosniai vilko brangią drobe,
Šiandie jis purvyne murdo
Ir nešykšti karčio, skurdo ..

Ten, kur buvo i ilnas rėtis,
Nebelieka kuo gėrėtis —
Mirksnio troškis grjžta spėriu,
Vos jo taurę tu išgėrei...

Lauktos aušros tingiai šviną,
Rūpink sutemos žib ntą .
Rink kelionei, kas negūra,
Iš pakrantės irk į jūrą...
Mirksnio vystamų vainiką
Žemės tuščios grauois tyka —
Mirksnis sėja, amžiai vėto, —
Gerbk vidurnaktį žvaigždėtą!

LIETUVIŠKĄ

ŠAUNŲ

VAKAKA
RUOŠIA L K. Moterų Draugija Liepos mėn 8 d.
Vila Zelinos Gimnazijos salėje

15 vai bus suvaidinta Kesiūno trijų veiksmų drama

«VERGIJOS GRIUVĖSIUOSE»
po to pasilinksminimas grojant garsiajam
«Los Guarachos» orkestrui.
Iš anksto įsigykite pakvietimus ir užsisakykite staliukus.
Parengimo pelnas skiriamas Jaunimo Namų statybai.

Išeina Sodely Marijos sta
tulėlė — Liurdo kopija. Jos
ten sustoja Rūpestingų ran
kų sutvarkyti krūmeliai kvė
puoja pavasario gyvybe, o
nesustojanti vandens srovelė
grakščiai vingi ojasi per ak
menėlius ir griovelius. Mels
vu apsiaustu Marija spindin
čių žvaigždžių apsupta, lyg
žiūri, kaip dygsta jauni žel
menėliai, sukasi dienų ratas,
ir mąsto apie savo Sū aus
didžiąją Auką už žmones ir
pasaulį.
Paskui jos lėtai pasuka į
vienuolyno prieangį. Šaltas
marmuras jas pasitinka, stovi
nebylės kolonos, bet už jų —
didelė gyvybė ir nemarios
sielos, jungiančios žemę su
dangum. Patraukia varpelio
virvę Ata di jo dūžiai Atsi
veria durys. Niekas nieko ne
klausia, nesako. Čia ateina
ma be įsakymų, be prievar
tos, vedant širdies skausmui
ir ieškant kelio. Motina ima
voką, deda j jį auką ir bal
lon kortelėn rašo intencijas:

VAKARE.

— Praėjusį’sekmadienį į
jaunučių grupės tautinių šo
kių repeticiją buvo susirinkę
keturiolika porų šokėjų. Jei
jaunieji šokėjai bt-s ištver
mingi, tai auga gražus atža
lynas, žadąs džiugiu tautinių
šokių ateitį. Vyresniųjų gru
pė turi dvylika porų, dar
trūksta vieno vyro, kurs ryž
tųsi pastoviai lankoti repeti
cijas Kas norėtų kviečiamas
įsijungti.
— Liepos mėnesio pabai
goje ir rugpiūčio pradžioje
Montevideo Pax Rom na ken
gresas Pax Romana yra fe
deracija apjungianti visas pa
šaulio katalikų studentų ir
akademikų sąjungas Jai pri
klauso ir ateitininkų (sendrau
gių ir sti dentu) sąjungos Sen
draugių Sąjunga, kurios cen
trinė valdyba yra Čikagoje
atstovu kongrese paskyrė
prel. P Ragažinską. Į kon
gresą taip pat vyks kun. dr.
Milius. Galinas daiktas, kad
atsiras ir vyks ančių stu
dentų.

— P. A ŽIBĄS grimuos ar
tistus moterų vakaro pasta
tymui «Vergijos Griūvėsiu©
se* P. Pranas Dovydaitis po
sėkmingai pavykusios opera
cijos sugrįžo namo ir sekan
tį sekmadienį pasirodys Girdūlio rolėje.

— Į moterų draugijos va
karą jau yra išplatinta daug
pakvietimų, dar neturintieji
prašomi pasiskubinti įsigyti.

— Pakvietimų į L K Mo
terų Draugijos rengiamą va
karą galima gauti pas Draugijos pirmininkę Seliokienę
— Sekmadienį po ūval.Šv.
ir kitas Draugijos nares, pas Mišių bus paskutinė ateitinin
Dėdę Juozą klebonijoje, Vito kų choro repeti ija dėl radi
bare, Onos Paukštienės ir Pra jos programos. Visi choristai
no Šukio krautuvėse, pas Juo prašomi atvykti.
zą Baužį. Tautų Parke pas
— V Zelinos parapijoje mo
p. Stočkus ir Girčius, Agua
kyklinių
atostogų metu Pir
Rasa pas Kvarciejus.
Staliukus galima užsisakyti majai Komunijai ruošiasi be
pas Seliokienę, Klebonijoje veik trys šimtai vaikų. Tarp
jų nėra nė vieno lietuvio.
ir pas Juozą Baužį.
Pirmoji Komunija bus rugpiū
čio 15 d. Dievo Motinos dan
už šeimos sveikatą, už močiu gun žengimo šventėje.
tę Sibire, už brolį, kritusį ža
liojoj girioj, ir už visus, tenai
aušros belaukiančius Jau tie
šia ranką prie langelio, ku
riame matyti tik juodo vie
<eRKKMMMr.MMrrrF.KKKRKKter.MMKa
nuoliško rūbo dalis ir kuka
vinis rožančius.
— NEUŽMIRŠKITE SAVO
— Mama, palauk. — stai
L'ETUVIŠKOS PAREIGOS, PA
ga sako Monika, — leisk man
pridėti dar vieną savo pra REMKITE JAUNIMO NAMŲ
šymą
STATYBĄ.
(B D )

5

1962 m. liepos

7

MUSŲ

d.

ALEKSAS KALINAUSKAS

FABRICA DE MALHAS
Petras

pusi 5

LIETUVA»

MUSŲ LIETUVĄ. GALIMA

Advokatas

Šukys

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 megstiaukus, rūbelius nau
jagimiams ir kit.
..
Rua Jundiapeba, 45, Fone : 63-4258 Vila Zelina (arti R.
Ibitirama ir A v. Zelina).

Residencia:
R. Joaquim Piza, 204

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

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

Kun. J. Šeškevičius V. Zell
nos klebonijoje,
B. Šukevičius (spaustuvėje)
Av. Zelina, 515.
. t
J. Baužys Rua Manaias, 21,
P.P. Remenčius, Praça Car
los Gomes, 180 (prie Av. Li
berdade), i
J. Karpavičius, Av. S. João
233 (prieš centralinį paštą),
Juozas Matelionis, Rua Ta
tai, 26, Casa Verde,
Tėvą J. Bružiką S.J prie S;
Goncalo bažnyčios, Pr. João
Mendes,
K. Meškauską, Lapa, Rua
Williams Speers; 700, arba
Mašinraščio kursuose,
Andr. Pupienį, R1 Oratorio;
1224, Mooca,
B. Tubelj ir Kučinską, Moi
nho Velho
Stočkų Pa-quedas Nações.
«Mūsų Lietuvos» atstovė
Rio de Janeire yra p. Uršulė
Gauliene <ua General Pedra
451

no 14,00 iki 18,00 vai.

Lietuvi
Klausyk ir remk

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

MALONI ŽINIĄ LIETUVIAMS
LIETUVĖ ADVOKATĖ IRENE GRITÉNAS DUODA NEMO
KAMAI JURIDINES INFORMACIJAS SAVO TAUTIEČIAMS '
IRENE GRITÉNAS
Advogada
ESCRITÓRIO
Praça da Sé, 323 - 10 c/10111.02
Fone 33-9931

RESIDÊNCIA
Rui Coelho Neto, 281
Fone: 63 3697, V. Prudente

PRANAS & CIA. LTDA.
Madeiras em geral

Escritório Contábil Vila Zelína S/C Itda.

*

(REGISTRADO NO C.R.C.)

RAPIDEZ — HONESTIDADE — PREÇOS MODICOS
Horário: das 8 às 19 horas
Aberturas de firmas - Encerram entós de firmas - Transferências
de firmas - Contratos na Junta Comercial - Distratos na junta Co
merciuA - Registros de firmas na Junta Comercial - Escritas com
contabilidade em geral - Escritas fiscais cm geral - Contratos de
locações - 'artas de fiança - Seguros de fogo - Seguros de aciden
tes - Requerimentos em geral - Defesas e recursos

PRAÇA SÃO JO<Ė DOS CAMf OS, 8 - SALAS 1E2FONE: 63-6005 - VILA Z LINA - SÃO PAULO

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

ANTANO aPAVlilLCNIB'C
INDUSTRIA DE ARTEFATOS
“PAVILONIS”

SÉDE: Rua México, 98 - 9.o - sala 904 — Bone: 52-0228
Endereço Telegráfico: «CABIUNA»
Rio de Janeiro

PLÁSTICOS

Rua Prof Gustavo F de Andrade. 884 - 902, caixa
posta) 4118 - Vila Zelina, Tel 68-4130 São Paule.
Čia yra didžiausias pasirinkimas, dideliais ir ma
žesniais kiekiais, įvairiausių rūšių ir spalvų guzikų ir
lietsargiams dalių.

í

Serraria < I T A » — Serra dos Aimorés — Município de
Nanque - Estado de Miuas Gerais

í

KIRPIMO

SIUVIMO

IR

MOKYKLA

f €> F II JI A ”

VĖJAS

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

V1ENINTEL AI

ATSTOVAI

Pu ml .
AMBROZEVIČIU8
K- tubagapi, 47 - V Zelina
į. asidrėa iš Av Zelina. 595)

G A R SIO J Ol^V A N D EN S

L I N C C Y A

8S2MÃOL CACK1EKI m,
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

indoya vanouo yr? .,^ai žinomas gėrimas
kurio puikų veikimą į žmogaus sveikatą jau
visi yra vienbalsiai pripažinę. Pabandykite,
įsitikinkite ir visados naudokite!
Rua Dino Bueno. 795 a 835
Telefones: 51-4019 e 51-2223
Caixa Postal 3967
h w
’ •« - —__ e H n n i:
1

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.

EFCIžlTORIC CCNFACIL

NAjCIMIENTC
*

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

Atlieka firmų atidarymus, perleidimus, komercines
ir industrialines apyskaitas, sutvarko dokumen
tus, sudaro sutartis surašo prašymus ir ki
tos rūšies darbus atlieka.
Juridinis Departamentas — Nejudomo turto pardavimrs
av Zelina. 831 — Vila Zelina — Tel. 63-7140 - h. Paulo

__ ~

SÃO
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LIE ruvos NACIONALINĖ
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEK.

6

Jodamas Urugvajaus ir Lie
tuvos himnus ir dar tris pa
triotines dainas.

W. ŽELI NA. 515

—

CAiXA POSTAL, 4118 — SÃO PAULO

BRANGUS TAUTIETI, AT SI
MINK, KAD SAVAITRAŠTIS
«MŪSŲ LIETUVA» YRA VIE
NINTELIS LIETUVIŠKAS LAI
KRAŠTIS BRAZILIJOJE. TAI P
PAT ŽINOK, KAD JIS YRA
TAVO IŠTIKIMAS DRAUGAS,
PATARĖJAS IR GYNĖJAS. TO
DĖL KIEKVIENAS SĄMONIN
GAS LIETUVIS SKAITO, PLA
T’NA IR PRENUMERUOJA
«MUSŲ LIETUVĄ».

Garbės prenumeratorius su
mokėjęs 2 000 cr,;
ALKSANDRAS BUMBLYS,
Prenumeratoriai rėmėjai su
mokėję po 1.000 cr.:
Mikalina Satnionis, Anta
nas Juodzevičius, Kazys Ambrozevičius, Tereza Šešelgis,
Aleksandras Siuveizdas.
.1

— Liet. Kat. Bendruomenės
Choro kelionės į Rio de Ja
neiro aprašymas tilps sekan
čiame «M L » numeryje.
— Laiškai: B Rindeikai, EI.
Mackevičienei, L Adomavič ūtei, E Skurkevičiui, A.
Krutulienei, M. Krutuliui, M.
Višniauskaitei, J. Masiuliui,
A. Laz .auskui, V. Rinkevičiui,
I. Skurkevičiūtei, F. Slavic
kaitei, Pr Šukiui, M Jonavi
čiūtei, P. Radzevičiui, A Joteikaitei, Al Grabauskui.
NEUŽ ENKA BALSUOTI,
SVARBU GERAI BALSUOTI.

Sekančiame «M L » n . bus
rašoma apie i etuvių dalyva
vimą, turinčių teisę balsuoti,
politikoje Nekiekvienas kan-

PARDUODAMA

KRAUTU . Ė

(Secos e molhados)

V. Anastazijoje prieš bažny
čią, kampiniame name, sąly
gos geros Teirautis vietoje,
rua Martinho Carnpos, 459.

didatas, kuris skelbiasi lai
krašty ir gražiai pakalba yra
vertas balso. Tačiau yra visa
eilė kandidatų, kurie savo
darbais įrodė, kad jieyraver
ti lietuvių paramos Šiomis
dienomis vietinėj, S. Paulo,
spaudoj teko matyti vieno
kandidato propagandą, kuris
visuomet buvo ir yra aiškaus
komuhistin o nusistatymo, tarp
kitų jo privalumų, kad jis
esąs prieš komunizmą nūs statęs Tai gudrus melas bal
sams medžioti Todėl balsuo
tojui kandidatą rim tis reikia
labai atsargiai, kad nearda
vus balso tam, kuris jo ne
verias.

— «M.L.» Leidėjų Komisijos
pirm, misijon. T. Jonas Bružikas S.J. gyvena už kate
dros prie São Gonçalo bažnytélés, praça João Mendes. Jį
galima rasti namie daugiau
siai iš ryto Skambinti tekio
nu 36-2628. įėjimas iš R. Dr.
Rodrigo Silva, 45
URUGVAJUS

— JAUNIMO PASTOGEI
Liet 1 arapijoj reikalinga kny
gų, laikraščių, žurnalų, ciskų
radio, gramafonų ir kitų apa
ratų
Reikalinga užuolaidų, pa
veikslų, fotelių, kėdžių, sofų,
stalų, staltiesių ir kitų pato
gumų bei papuo alų.
Jaunimas — mūsų koloni
jos ateitis. Lietuvi, r mk jau
nimo darbą ir susipažink su
jo problemomis. Aplankyk
Jaunimo Pastogę!
— KMP PRAĖJO BIRŽELIO
TRĖMIMŲ MINĖJIMAS. Bir
želio 17 prasidėjo šv Mišio
mis už žuvusius už Lietuvos
laisvę ir gerovę Salėje (Pa
rapijos) iškilmingą aktą pra
dėjo U L. Kat Choras sugie

PARDUuDAMA KEPYKLA

Dėl išvažiavimo parduodama lietuviškos
juodos duonos kepykla.

VILA ZELINA, Rua Tabaiaras nr. 326.

Para Deputado Estadual

Liet. Pasiuntinybės Charge's
d'affaires — p. Anat Grišonas
pasakė įžanginę kalbą Karš
tai ir audringai kalbėjo dide
lis mūsų prietelis J Marlioez
Bersetsci e «Lituania en ei
Uruguay* vardu — jos vedė
jas Juozas Vąštakas ir atsto
vaudamas ULKD populiarusis
Julius Jazauskas. Lietuvių Pa
rapijos vardu — klebonas J.
Giedrys S.J.

Choro artistai labai gražiai
ir įtikinančiai suvaidino tai
dienai pritaikytą
Veličkos
dramą «Lėk, Mano Sakalėli*
Visa publika susijaudinusi,
veik be išimties, verkė ir
smarkai plojo Didelė dra
mos pasisekimo nuopelno da
lis pri lauso, be abejo, rėži
šoriui p. J. Čeponiui ir garsų
ir šviesos efektų technikui p
Edmundui Andriuškevičiui,jau
neskaitant pačių artistų, ku
rie tiesiog pergyveno patį
veikalą

Pažymėtina, kad ankstyves
niuose minėjimuose niekuo
met nebuvo tiek gausios pu
blikos kaip šiemet.

ADAMO KOZAKEVIC
Candidato na Chapa P. T. N.

DĖL KO KRUŠČIOVAS

NE ANKO LIETUVOS?
Pap aščiausias dalykas Dėl
to. kad bijo. Žinomas pranoū
zų laikraštis «Le Figaro» ne
senai aprašė vienos vokietai
tės vargus, kuri sugrįžo pas
savo tėvus iš Vilniaus krašto
ir sakanti, kad Kruščioyas
jaučia, kas gali atsitikti su
juo' jei atsilankytų į Lietuvą
Lietuvos liaudis baisiai įpy
kusi už du dalykus: už kol
chozus ir už dešimtį tūkstan
čiu partizanų išžudymą Lie
tuvos miškuose, nes tai buvo
geriausi tauto sūnūs. Jiems
i-naikinti turėję rusai su
traukti dideles kariuomenės
dalis Gi kolchozai vedą Lie
tuvą į skurdą ir badą. Ta vo
kietaitė pasakojanti, kad kai
atsilankė iš Maskvos Suslo
vas, studentai prisitaikę Kau
ne padegė jo mašiną.

Kruščiovas praėjusių metų
gale tik mėginęs pravažiuoti
pro Lietuvą ir jau Gudijoj
vieno kolchozininko buvo ban
domas nušauti. Žuvo t k Kruš
čiovo sargybinis. G į pačią
Lietuvą Kruščiovas nebandęs
nė kojos įkelti.

SUNKU SUBEDIEVINT1
LIETUVĄ

LIETUVIŠKŲ PAMALDŲ KA

Švedijoj estų leidžiamas lai
kraštis «Eesti Paevaleht* pra
neša, kad A Sniečkaus Lie
tuvoj pareiškimai tiesiog’dfs
peratiški dėl liaudies užsis
pvrimo religijos dalykuose.
Tas pats laikraštis dėl to ir
rašo, kad Latvijoj ir Estijoj
dar nėra ateistinių namų, o
Lie uvoj jie steigiami, nes lie
tuviai nepasiduoda papras
tiems būdams snbedievinti:
reikia įvesti paskaitas ir kur
sus, kad išnaikinus buržuazi
nės ideologijos» likučius. A
Sniečkus sakąs, kad net ti
kri komunistai lanką bažny
čias, norį įtikti savo uošvėms.

Pirmą mėnesio sekmadienp
Parque das Nações 1® vai.
Casa Verde, 17,15 vai.

Antrą :
Bom Retire, 10 vai.
Utinga 18,00 vai.,
Trečią:
Agua Rasa 8 vai..

Moinho Velho 11 vai..
Lapa 16 vai.,

Ketvirtą:
Vila Guilhermine 17 vai.
Paskutinį:

Vila Anastacioog‘8 vai.,
RIO DE JANEIRO

— K. Petrausko m kinys,
t-enoras Valentinas Adamkevi
čius, prieš 12 m. savo kūry
binį darbą pradėjęs Leningra
de, birželio mėn. Mažajame
operos teatre Leningrado pa
si rodė pagr. vaidmeny «Otel
io» operoje. V. Adamkevičius
esąs užkariavęs Leningrado
klausytojų simpatijas - ttigia
«Literatūra ir Menas».

PRANEŠIMAS
Lietuviškas žodis, daina ir muzika aidi
tropikų padangėje iš

Lankydamiesi Romoje, Italijoje, apsistokite naujai
įrengtuose Liet. Šv. Kazimiero Kolegijos svečių namuose:

RADIO CLUBE SANTO ANDRĖ

«.VILLA LITUANIA*
Piazza Asti 25 {Via Casalmonferrato 33. Tel. 78.90.33 78.00.14)
ROMA — ITALIA.

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.

LENDORIUS

Rasite jaukią aplinką, sve'ką maistą ir neperdėtą kainą.
Pageidaujama, kad dėl apsistojimo laiko būtų
susitarta iš anksto
KOLEGIJOS VADOVYBĖ.

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

LIETUVIŠKŲ PROGRAMOS
TRANSLIACIJOS

(Lietuvos laiku)
VATIKANO RADIJAS

Kasdien 20,15 iki 20,50 vai.
Sekmadieniais 10,30 iki 11
vai. 19, 25; 31 ir 196 metrų
bangomis.
MADRIDO RADIJAS

Kasdien 21,30 iki 21,45 vai.
25 ir 42 metrų bangomis.
Programa pakartojama se
kantį: rytą 8,30 vai. tomis pa
čiomis bangomis,

Vt “4-.»’4’ 'B1 4'B' ’At’ V .1 4. .t.V ’• • A“ .T.“.t•- JLFJt-'A' 'A'-t-V -» V-fc»
— VILA

LIETUVIS ADVOKATAS

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 And or
Fones: 37-0395- 35-5650 ■ 33 6011

Res.: R. Fernando Falcão, 35
São Paulo

Presidente da Associação dos profissionais
de Imprensa de São Paulq - APISP
- —
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ŽELI NOS; LIETU

VIŲ KUNIGŲ telefonas 63-5975

Para Deputado Federal
SANTA PAULA NETO

Albertas Pavilavicius
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PAJIEŠKOMAS
Narščiaus Kazio kilusio iš Pa
pilės, jieško Klaudija Kasevičienė, Kaunas, Raudonosios
Armijos prospektas 42. b. 1.

