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GARBINGASIS JUBILIJATAS
PRELATAS KAZIMIERAS MILIAUSKAS

Kaip ži aplankė senutė mo
tina džiaugias , jei k ris iš 
jos va kų pasiekia aukšto 
mokslo ar garbi’gos vi-tos 
valstybėje, tai šimtus kartų 
labiau džiaugiasi Katalikų 
Bažnyčia, toji d džioji i ge 
roji motina savo pasižymėju
siais vaikais

Šfai musų garbingasis Pre
latas Kazimieras Miliauskas 
yra ne tik lietuvių pažiba, pa 
sididžiavimas ir garbė, bei ir 
svetirntaučį ■ mo gėrisi, ste
bisi matydanr ii kyla į 
aukšte non Bažnyčios hie r- 
kijos dignitarus

Mūsų Prelat s yra vienintė- 
lis ne tik Metų Amerikoj, bet 
bendrai užsienyje iš lietuvių 
už mantis ge oralinio vika o 
vietą Jis yra jau kelinti me
tai m nto Andrė vy kupijos 
General- ikaras dešinė vys 
kupo ranka Gi vyskupui su
sirgus ar ilge * jam laikui iš- 
važi mis, mūsų relatas Ka
zimieras jį pavaduoja teikda 
mas sutvirtinimo sakramentą, 
lankydamas parapijas, ir va

ŽEMĖS ŪKIO AKADEMIJOJE 
DĖSTOMA RUSŲ KALBA

Dotnuvoje, agronomijos ir 
žemės ūkio mechanizavjmo 
lakui etnose yra grupės, kur 
visi dalykai dėstomi tik rusų 
kalba ir s ojant naujiems 
studentams, vietoj lietuvių 
kalbos ir literatūros, laikomi 
raštu rusu kalbos ir literatū
ros egzaminai.

— Pusantro mėnesio viešė
ję Klaipėdos uoste 35 Kubos 
jūrininkai svečiavosi pas Klai 
pėdos moksleivius, susipaži
no su kaikurių Klaipėdos fa
brikų jaunimu Birželio 26 d. 
išplaukė atgal. Kubiečiai gy 
rčsi, kad, girdi, Kubos ir So
vietų Sąjungos draugystė esan 
ti neišardoma

— Sovietai kreipėsi į JAV 
vyriausybę, kad išduot , Liod 
viką Impulevičių, kuris įta
riamas žydų šaudyme Kauno 
forte. . Amerikiečių, laikraščio 

dovaudamas visiems vyskupi
jos reikalams.

óiemet Prelatas K diliaus 
kas birželio mėn 3 d sulaukė 
garbingo KUN1 GYSTÉS JUBl- 
LE JAi's, nes yra Ivgiai 25 
metai, kaip jis pirmu kartu 
žengė nrie Dievo altoriaus. 
Nuoš tižiai mes visi jį svei
kiname!

Beto,šv. Tėvas Jonas XXIII 
speciale pergamento breve 
mūsų jubiliatą šių metų ge u 
žės mėn. 19 d , atsižvelgda
mas į jo nuopelnus, pakėlė į 
dar aukštesnius ir artimiau
sius šv. Sosto i relatus, su 
teikdamas du aukštus t tulus: 
ANTiSTTTEM UR8ANUM ir 
PRELATUM DOMESTICUM 
Suae Sanctita is.

«Mūsų Lietuva» ypatingai 
Prelatą Kazimierą sveikina 
Kunigystės Sidabrinio Jubilie 
jaus ir Bažnyčios Dignitaro 
paaukštinimo progomis r vi
sų skaitytojų- vardu linki jam 
ilgiausių metų ir stiprios svei 
katos, kuri jam labiausiai rei 
kalinga Mūsų Garbingas Ju- 
bilijatas ilgą laiką yra buvęs 
«M L » uolus Admin stratorius 
ir šimtus n uju skaitytoju su 
rinkęs Tad gyvuok mielas 
Jubilijate ilgiausius metus ir 
darbuokis Dievo Garbei, sie
lų naudai ir toliau būk mūsų 
vargingos Tėvynėlės pasidi
džiavimas...

Laikraščio skaitytojų ir 
leidėjų vardu

«Mūsų Lietuvos» bedakcija 
ir Administracija

«Philadelphia D^ily N ws» ko 
respond* ntas a klausinėjo im 
pulevičių, ir jis atsakė, kad 
jokių žydų nėra šaucęs Čia 
esąs grynai bolševikų sugal
votas pokštas, kad nukreipus 
dėmesį nuo Pravieniškių, Rai 
nių ir Červenės bolševikų pa 
darytas masines žudynes

Minėtas laikraštis (Daily 
News) vedamajame pareika 
lavo, kad tarptautiniam teis 
mui būtų išduotas Nikita 
Kruščiovas už masinius žudi- 
mus, kuriuos jis vykdė Stali 
no laikais.

- Sibiro maldaknygė jau 
pasirodė itslų kalboje tiražu 
10 tūkstančių egzempliorių 
Kardinolas Karolius Coefalo- 
nieri parašė tai maldaknygei 
jautrų įvadą, kuriame tarpe 
daugelio kitų jaudinančių iš 
sireiškimų randasi šis fcardi 
nolo atsišaukimas: «Lietuviai 
Tremtiniai. Kur jūs bebūtu
mėte, Įsimąsiykite į šį puikų 

psalmyną, kuris skaitomas su 
ašaromis akyse ir džiaugsmu 
širdyje: turėsite iš to šviesos, 
susistiprinimo suraminimo...»

— Birželio mėn pabaigoje 
Vilniaus universitete vyko di
plomų įteikimas Birželio 30 
d. įteikia 60<> diplominių kny
geliu (su sovietų valstybiniu 
herbu), iu tarpe 102 gydyto
jam-. vi'o aus radijas paste
bėjo. kad gydytojai siunčia
mi į įvairius Lietuvos kam- 
pelius.

- Birželio mėn pabaigoje 
Kaune vyko Lietuvos švieti
mo darbuotojų seminaras ir 
svarbiausioji diskusijų tema 
buvo: koks turi but komm is 
tinės visuomenės žmogus? 
Nutarta daugiau dėmesio sk r 
ti politiniam švietimui ir ateis 
tinei propagandai.

- SOVIETŲ ŪKIS ATSI- 
I iFKA Iš Maskvoje įvykusio 
žemės ūkio pareigūnų pasi
tarimo aiškėj<a, kad žemės 
ūkio sunkumai vis dar kelia 
h orimą K re mliaus diktato rių 
t; rpe Komunistų partijos cen 
tro komiteto prezidiumo na
rys Voronovas savo praneši
me pastebėjo, kad 'Įsoje ei
lėje sovietinių sričių nepa 
vyksta išpild' ti numaty ų pla 
nų >u nuosto iais susiduria 
įvairios Sovietijos sritys Ko 
del neišpildomi planai? Pačių 
sovietų aiškinimui čia kalta 
bloga organizacija, menkas 
planavimas, neūkiškas švais
tytasis pinigais, o del trūku 
mų gyvul ninkystėje ir pieno 
ūkyje, visur nusiskundžiama 
pašarų stoka

— Komunistinė spauda puo 
la žemdirbius, savo privačiuo 
se sklypuose pradėjusius dau 
giau duona šerti karves, 
kiaules, ištas Šis reiškinys 
labiau iškilo nuo birželi 1 
d Sovi tijoje pakėlus kainas 
mėsai ir kt produktams Lai 
kraščiai tvirtina, kad žemdir
biai pigią valstybinę duoną 
paverčia pašarais ir po to 
kolchozinėse rinkose už bran 
gesiię kainą pardavinėja mė 
sos gaminius.

- Viešose Maskvos valgy 
klose nuo birželio m leidžia 
ma valg nt užsisakyti v deg 
tinės. Tai ketverius metus 
buvo uždrausta. Degtinė vai 
gyklose kaštuoja apie 25% 
brangiau kaip parduotuvėse. 
Puslitris «Stoličnaja» dabar 
Maskvos valgyklose kaštuoja 
4 rublius ir 25 kapeikas, nūs 
penkto dolerio. Sovietijoje 
jau eilė metų vedama kova 
prieš per didelį alkoholio nau 
dojinaą Net ir geriausiuose 
Maskvos restoranuose valgy-

Šio «M.L » nr leidėjai yra prekybininkai JONAS JAKU
TIS ir STASYS LAPIENIS, savininkai firmos «JAKUTIS & 
LAPIENES, LTDA,” kuri prekiauja statybos medžiaga, įvai
riais geležiniais daiktais, įrankiais, d žais, ii dais, baldais, 
radijais, virimo pečiais, televizijomis. Adresas: Rua Costa 
Barros, 34 C, Fone 63-3285

Šio numerio leidėjai yra nuolatiniai lietuviškos spaudos 
ir radijo rėmėjai Kiekvieną lietuvišką darbą jie remia. Ir 
remia tikru lietuvišku nuoširdumu, norėdami matyti 1 etuvių 
kultūrinio darbo kilimą. «M L » rėmėjais yra nuo pat jos įkū 
rimo. Ir savo paramos niekuomet nėra pertraukę. Šiais me
tais dar bus leidėjais “M.L”. Už mielą talką lietuviškai span 
dai nuoširdžiai dėkojame.

“M L.” Administracija
X» OO <1» -O**»--«M»- «M»

darni pietus svečiai gaudavo 
nedaugiau ktsip 100 gramų 
degtinės. Nelauktas žygis 
laisvai įsigyti degtinę sieja
mas su neseniai įvykusiu kai 
nų pakėlimu — e ą siekiama 
tuo būdu pakelti valgyklų, 
restoranų apyvartą.

- ARZELIJOJE, Fen Bella 
grįžęs, rado bendrą kalbą su 
Ben Kheda, vyriausybės pir
mininku Šiuo susitarimu bus 
Išvengta naminio karo.

- Maršalas MONTGOMERY 
kalbėdamas Anglijos pat la
mente pareiškė, kad Vakarai 
nėra pakankamai saugūs ga
limo karo tarp komunistų ir 
Vakarų valstybių atveju

Mokslas sparčiais žings 
niais ženg a pirmyn Štai šio 
mis dienomis Amerikos moks 
lin nkai paleido į erdves sa 
telitą, kurio dėka televizijos 
programas galima iš Europos 
Amerikon perduoti Šio išra 
dimo dėka neužilgo galėsime 
matyti kas vyksta bet kuria 
me pasaulio krašte. Susižino 
jimo srityje greitu laiku su 
lauksime didelės pažangos, 
apie kurią dabar nė nesva
jojame.

— KREMLIUS stengiasi švel 
ninti santykius su Jugoslav! 
ja Sovietų prezidentas Leo
nid Brezhnev, ateinantį rude
nį vyks Jugoslavijon su ofi
cialiu v zitu.

— AMERIKA tebevykdo ato 
rainius sprogdinimus ore ir 
po žeme Šie bandymai daro 
mi saugumo sumetimais, ne
nori nuo komunistų atsilikti.

— Prez. KENNEDŽIO vizi
tas Brazilijon atidėtas vė’es- 
niam laikui. At'dėjiiro prie
žastis — Brazilijos vidaus po 
btikos nenusistovėjimas. Vy
riausybės, ministerių kabino 
to suorganizavimas labai sun 
kiai vyksta. Be to, krašte ga 
limos nelauktos staigmenos, 
Duque de Caxias ar Meriti 
įvykių pasikartojimas.

— GUANABAROS guberna 
torius Carlos Lacerda ener 
gingai reaguoja prieš sueisi® 
kimo streiko kurstytojus. Su 
sisiekimo darbininkų sindika 
to pirmininkas, sučiuptas b® 
platinant s bversyvinę propa 
gandą buvo areštuotas ir ati 
duotas valstybės saugumo or 
ganams teisti.

- Ministerial pirmininkui 
BROCHADO ROCHA naujo mi 
nisterių kabinę o suorganiza 
vimas sunkiai vyksta Nesuta 
ria su partijomis del ministe 
rių parinkimo. Vyriausybės 
sudarymas užtruks ilgiau segu 
buvo pramatyta

— Kanada pripažfsta Pabal 
tijo konsulus šiais Kanados 
min. pirmininko Diefenbake- 
rio žodžiais. Juos paduodame 
originalioj anglų kalboj, kad 
nekiltų nesusi pratimų, būk ne 
gerai vertėjai juos išvertę. 
Štai jie: «We are giving our 
attention to sympatętin con
sideration and t® giving the 
three acting Consuls oi conn 
tries — ESTONIA, LATVIA 
and LITHUANIA — ftęiiig ae 
corded full recognition by the 
Canadian Governement*. Už 
tokį min. pirm, pšfcreiškimą 

(pabaiga 6 pusi) j
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Vilniaus radijas savo valan 
dėlėje žemės ūkio darbuoto
jams (birželio 21 d) pastebė
jo, kad šienapjūtė atsilikėlių 
nelaukia ir kad dauguma kol 
chozų ir sovchozų šienavimo 
darbus pradėję dar birželio 
mėn. pradžioje Kalbėdamas 
apie šienapiūtę, žemės ūkio 
produktų gamybos ir paruo
šų ministerijos žemdirbystės 
inspekcijos viršininkas Simai 
tis nurodė, kad tie kolchozai 
su sovchozais iš viso blogai 
rengiasi šienapjūtei. Jos me
tu priartėjus dar ūkiuose bu
vo nesuremontuota ir nepa
ruošta šienavimui beveik pu
sė traktorinių šienapiūviu. 
Aiškinta, kad pavėluota šie
napjūtė neša didelius nuosto
lius (taigi, su katastrofiška 
padėtimi šiais metais, atrodo, 
susidurs ir sėjos darbai ir 
šienapiūtė ir vis, kaip taisy
klė, kaltinamas blogas oras 
- E).

— Vilniaus universiteto ko
lonų salėje birželio mėn. bu
vo atidaryta aukšt. mokyklų 
studentų mokslinių darbų pa
roda Daug jų skirta literatu 
ros, meno, muzikos, kalbos 
klausimams Kai kurie iš eks 
pouatų darbų: I Pupšytės 
«Lietuvių tarybinės tautosa
kos meninės išraiškos nova
toriškumas», P. Katinaitės 
«Charakterio novatoriškumas 
d, Baltušio «Parduotose vasa
rose», V Kaminskaitės «D. 
Tarabildienė — vaikų knyuų 
iliustratorė», K Garlausko 
«T. Lietuvos kompozitoriai — 
Kum partijos 22 suvažiavi
mui» ir pan.

— Birželio 12 d. Vilniaus 
valsu filharmonijoje antrą kar 
tą šiais metais buvo atlikta 
Beethoveno Devintoji Diriga
vo M. Dvarionaitė, solistais 
buvo dainininkai — T. Slans- 
kauskaitė, A. Mikalauskaitėj 
H. Žaidys ir Z. Paitlaaskas.

São Paulo, Katedros bokštai, ir miesto vaizdas.

— Apie Lietuvoje ypatin
gai keliamo skulptoriaus J. 
Kėdainio naujus darbus pain 
formavo «Tiesa (140 nr) Jo 
ps staro ji kūryba esanti gau 
si. Iš skulptoriaus naujų dar
bų paminėti: «Kalvis», «Praei
tis ir dabartis», «Šeima* (rūs
tūs 1863 m sukilimo vaizdai), 
«Bulviakasis» Nurodyta, kad 
Kėdalnis bece vienintelis 
skulptorius, kultivuojantis va 
rio techniką Lietuvoje Jo 
dirbtuvėje gausu geležinių 
žvakidžių projektų.

— Lietuvoje paminėta tapy 
tojo Zigmo Petravičiaus 100 
m. gimimo sukaktis Prieš 7 
metus Lietuvoje miręs (93 m. 
amž.) dadininkas vertinamas, 
kaip kūryboje siekęs iškelti 
valstiečių gyvenimo ir buities 
vaizdus.

SOVIETAI KAI KĄ IR GE<0 
PADARO LIETUVOJ

Štai iš Leningrado «Erm - 
tražo» meno galerijos pakvies 
tas medinių namų konserva
vimo meistras |. Ruinencevas, 
atvykęs į Lietuvą, cheminių 
preparatų p.gaiba, ėmė ir už 
konservavo Dionyzo Poškom 
baublio medines sienas, kad 
nepūtų. Sovieiai tokiu būdu 
baublį žada apsaugoti nuo sau 
lės, lietaus, sniego ir kirvar
pų pragaištingo veikimo.

Gražina Tulauskaitė

J VE TUR
Tenai dangus toks žydras
Kaip akys angelų
O čia pro rūko šydą
Rast saulės negaliu

Sode žydėjo rožės, 
Raudonos kaip ugnis. 
O šičia akys čiuožia 
Per kalnus ir pusnis.

Alyvų ten alėjos
Lydėjo į amus .
Kas pasitiks parėjus,
O vėjau neramus?

Ten krykštė kūdikystė, 
Jaunystę sutikau 
Sapnuos šauki sugrįžti, 
O tėviškės dangau.

Lietuviai ir politika 
P. R.

Brazilijos politiniame gyve 
nime turi teisės reikštis kiek 
vienas pilietis, čia gimęs ar 
sve imšalis, priėmęs šio kraš
to pilietybę.

Kai kalbama apie dalyvavi
mą politikoje, daugiausia tu
ma mintyje balsavimo teisę 
ir pareigą.

Demokratinėje santvarkoje 

krašto vyriausybės ir įvairios 
kitos įstaigos labai daug pri 
klauso koki atst vai yra iš
renkami Gera ar bloga vy
riausybė yra dažniausiai rin
kimų pasekmė. Jei balsai ati
duodami už nesąžiningus, ar 
be tinkamo pasiruoš mo atsto 
vus, negalima laukti ir norėti 
gerą vyriausybę turėti. Vy

riausybė daugumoje yra su
daroma iš išrinktų atstovų. 
Todėl tie, kurie kritikuoja ar 
peikia valdžią, didelėje daly
je patys yra kalti, kad savo 
balsus už netinkamus kandi
datus atidavė.

Už ką balsuoti? Šiandien 
jau nėra sunku kandidatas 
pasirinkti, ypač iš tų tarpe, 
kurie jau kelintą kartą yra 
perrenkami į estado ar federa 
linį parlamentą ar senatą Jų 
tarpe mes turime visą eilę 
lietuvių ir Lietuvos draugų, 
kurie nekartą parlamento tri
būnoje ar kituose viešuose 
susirinkimuose yra kėlę Lie 
tu vos ir kitų pavergtų kraštų 
išla* vinimo klausimą, reika
lavę kraš o vyriausybės šia 
linkme reikal ngų žygių da 
ryti

São Paulo estado asemble 
joje daugiausia kėlė ir tebe
kelia balsą už raudonojo ko
lonializmo panaikinimą prie 
Baltijos krantų šie deputatai: 
Dr. MODESTO GUGLIELM’ir 
asemblejos vice pirmininkė 
MARIA CONCE ÇÃO COSTA 
NEVES Kai buvo panaikintos 
buvusio prez Janio Quadros 
Pabaltijo valstybių diplomat! 
nės atstovybės, minėti depu
tatai pirmieji pakėlė protesto 
balsą.

Fede aliniame parlamente 
iš piubstų deputatų augiau
sia Lietuvos klausimą yra kė 
lęs deputatas ir bu\ęs darbo 
ministeris prof AND? É FBAN
CO MONTORO, deputat s ir 
vėliau ^ão Paulo estado tei
singume sekretorius, dabar 
kandidatas į senatoriusj Bra- 
zilij s krikščionių demokratų 
partijos pirmininkas, prof. 
ANTONIO QUEIROZ FiI.HO 
Senate atkakliausias komuniz 
mo priešas ir pavergtųjų gy
nėjas yra SENATORIUS HE. 
B. CALAZANS Čia minėti 
vardai yra ve ti lietuvių ir 
kitų pavergtų kraštų atstovų 
pagarbos ir dėkingumo Yra 
visa eilė ir kitų, naujų, pirmą

(pabaiga 3 usl)

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

|(tąsa)

Apsisprendimą įsijungti į 
kovojančių partizanų eiles Juo 
zas Lukša savo testamentirė- 
je knygoje «Partizanai liž ge
ležinės uždangos* taip aprašo:

Mumyse vyravo kovos dva
sia trokštanti kuo skubiau 
prisidėti prie sutriuškinimo 
naujai iškylančio pasaulio tau 
tų laisvės priešo. Ta pati ko
vos dvasia, kuri 1941 metais 
biržely pasireiškė sukilimo 
forma, ta pati, kuri per kele
tą metų spyrėsi rudųjų oku
pantų užmačioms, ta pati, ku 
ri jau dabar suspėjo nevieną 
mūsų draugą pastūmėti į da
bartinės kovos ryškiausią for 
mą - partizanų eiles.

Atsidūręs už sovietinio įsta 
tymo ribų, susirišęs su akty
viosios rezistencijos organiza 
oija, kurioje jau nuo seniau 
du jo broliai dalyvauja, Juo 

zas Lukša skiriamas spaudos 
ir organizacijos skyriaus va 
dovu Jis redaguoja Kovoe 
Kelią ir L isvės Žvalgą, sėk 
mingai praveda bolševikinių 
rinr.imų boikotą. Spaudos ir 
organizacijos reikalais jis 
aplanko Ka>lų Rūdos, Rūdi
ninkų, Žaliosios, Tauragės, 
Labanoro miško brolius. Atsi 
dėjęs vykdo atskirų partiza
nių grupių ir dalinių apjungi
mą į rinktines, o rinktinių į 
apygardas Pamažu veda visą 
aktyviosios rezistencijos sąjū 
dį į vieną centrą, į vieną 
vyr štabą

Nuo pradžios iš arti stebė
jęs ryšius su užsieniu, 1946 
m. pavasarį susitinka su'atke 
liavusiais pasiuntiniais, kurių 
veikla ir intencijos dar nebu 
vo visiškai aiškios. Dar anks 
čiau, prieš galutinai įsijung
damas į kovojančių partiza 
nų eiles, dalyvavo Užnemu 

nes partizanų vadų suvažiavi 
me 1945 m. rugpjūčio 25 d. 
Skardupyje. Išgyveno malonią 
staigmeną, kai pasižymėjusios 
Geležinio Vilko rinktinės vado 
asmenyje atpažino savo arsi 
mą giminaiti. 1946 m. vasarą 
dalyvavo Žemaičių, Aukštai
čių, Vid. Lietuvos Užnemunės 
partizanų, pasyviosios rezis
tencijos ir politinio komiteto 
atstovų suvažiavime Juozas 
Lukša atste vavo Užnemunės 
partizanus, tiesioginiai rūpin 
d urnasis ryšių reikalais.

1946 m. rudenį sudarius vy
riausiąjį partizanų štabą (VG 
PŠ), Juozas Lukša skiriamas 
štabo viršininko pulk. Vyties 
adjutantu Eidamas šias parei 
gas, aplankė Žemaičių ir vid. 
Lietuvos partizanus jų veiki 
mo ribose.

Tuojau po partizanų vadų 
suvažiavimo 1947 m. sausio 
12 d buvo paskirtas šuoru a- 
zuoti naują Birutės rinktinę, 
i kurios ribas įėjo Kauno 
miestas ir apylinkės Vos 
atlikęs pavestąjį uždavinį, ga 
vo vadovybės pavedimą ats

tatyti nutrukusius ryšius su 
užsieniu.

ŽYGIS Į LENKIJA

1947 m pavasarį, partizanų 
vyriausios vadovybės pavedi1 
mu, kartu su dviem kovų 
draugais atliko nepaprastą 
žygį į Dancigą, kur susitiko 
užsienio ryšininką ir jam per 
davė kovojančio krašto krei 
pimąsi į užsienio lietuvius. 
Užuot paguodos ir vilčių, č a 
teko p tirti tikrąjį Vakarų nu 
sistatymą, kuris skambėjo tie 
siog pavilgtųjų išdavimu Ta 
čiau ir tokies skaudžios tikro 
vės akivaizdoje Juozo Luk
šos ryžtingumas nesusvyra 
vo. Nusivylusius kovos drau
gus jis drąsino žodžiais, ku 
rių mes negalime užmiršti li
gi nebus laimėta mūsų teisiu 
ga kova:

Esame bejėgiai kad galėtu 
me piskubinti tarptautinės 
įvykių raidos rato sukimąsi 
mums palankesne linkme. Be 
lieka tesėti kovą toliau, pa 
čiais gudriausiais metodais, 
kurie suteiktų mums galimy 

bių šitą kovą išvesti ligi rei 
kiamo momento. Nusiminti nė 
ra ko Tai naudinga tik mūsų 
priešams. Anksčiau ar vėliau 
mūsų kova suras atgarsio, o 
mūsų tautos atkaklumas išri 
kiuos ją labiausiai laisvę my 
linčių tautų galerijoje.

Grįžęs iš sėkmingo žygio į 
Lenkiją, toliau vadovavo rink 
tinei, redagavo Laisvės Žval 
gą, ’apusi vyriausiu politiniu 
rezistencijos organu Patyrė, 
kad jam būnant Lenkijoj, 
1947 m. birželyje partizano 
mirtimi krito brolis Stasys.

PRASIVERŽIMAS Į LĄISVUO- 
SIUC VAKARUS

1947 m. gruodžio mėnesį 
Juozui Lukšai kartu su kovo
tojų Mažvydu pavedamas pats 
svarbiausias ir pats pavojin
giausias uždavinys — pro 
stiprias ir tankias sovietines 
sargybas prasiveržti į laisvąjį 
pasaulį Juozas Lukša ir Maž 
vydas, ginkluotų kovos drau
gų lydii, kurių tarpe buvo 
ir kovojančios Latvijos atsto- 
v. i, iškeliavo į Vakarus, kad
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kart statančių savo kandida
tūras. Vienus mes daugiaupa 
žįstame, kitus — mažiau.

Viena mums lietuviams svar 
bu, kad naujas kandidatas, 
kuris prašo musų balso ne 
būtų Kremliaus aklas vergas, 
komunistas. Rinkimų išvaka
rėse ir vilkai ateina medžio
ti balsų pr'sidengę avių kai
liais, kad nuslėpti savo tikrą
jį veidą.

Nesenai teko vietinėj spau
doj matyti vieno kandidato, 
buvusio išrinkto ir vėl sta 
rančio savo kandidatūrą į de 
putatus propagandinis skelbi
mas, kur tarp kitko rašo, kad 
yra pr eš komunizmą nusista
tęs. Nustebau perskaitęs, nes 
lig šiol buvo žinomas taip jau 
raudonas, kaip žmonės sako, 
kad net varva tas jo raudo 
numas Todėl yra būtina kiek 
vieno naujo kandidato aiškus 
pasisakymas pagrindiniais, 
ypač mums svarbu, užsienio 
politikos kla simais. r kovos 
už pavergtųjų išlaisvinimą, ar 
už laisvųjų pavergimą

Taip pat apie kandidato 
vertę gali liudyti ir Kata ikų 
Rinkiminės Lygos liūdymas 
Visi kandidatai, kurie yra re 
gi truorj Katalikų Finkimin - 
je Lygoje ir yra pasižadėję 
išpildyti minimumą progra 
mos, tie yra rekom nduojami 
katalikiškai visuomenei, už 
kuriuos gali savo bals s ati 
duoti -yga daugiau galimy
bių surinkti tur tikslesnių 
daviniu apie ka didatą, negu 
paskiras pilietis

Kai del kandidatų į guher 
n torius, vienas j , b ves 
prezidentas Janio Quadros, 
pabaltiečiams sudavė skaudų 
smūgį Pataikaudamas, ar 
Kremliaus spaudžiamas, pa
naikino Pabaltijo diplomati
nes atstovybes

KAIP MIRĖ MINISTERIS 
DR. K GRAUŽINIS?

Atėjo iš Urugvajaus smul
kesnės žinios, aprašančios 
Įgalioto Pietų Amerikai Lietu 
vos Ministro Dr. Kazimiero 
Graužinio mirtį. — Birželio 
5 d, buvo šaltokas rytas, bet 
giedrus. A.A. min. K. Grauži 
hio mirtis jam pačiam, jo šei 
mai ir visiems buvo visai 
netikėta. Gydytojas buvo lai 
kinai uždraudęs rytinius jo 
taip mėgtus ilgus' pasivaikš
čiojimus Vėliau leido. Tą ry 
tą, važiuodamas į Pasintiny 
bę iš omnibuso pamačiau prie 
Rambios, puerto Buceo. tarp 
kapinių ir Pocitos, balta pa 
klode apdengtą, gulintį žmo 
gų ir ten dirbusių darb’nmkų 
apsto ą Maniau, gal bus štai 
giai miręs vienas iš jų. O iš 
tikrųjų, tai būta mūsų minis 
terio Die Graužinio, kuris 
8,30 vai. išėjęs pasivaikščioti, 
sustojo pasižiūrėti į marių 
pusę ir s aigiai, paliestas šir 
dies atakos, krito aukštielnin 
kas Darbininkai tuojau pašau 
kė policiją, bet niekas jo ne
galėjo atpažinti, nes su savi
mi n-turėjo jokio dokumento.

• ■ vaizdos sutvarkymas. 
Kaip tik po ministro kritimo 
l o kokios 10 ar 15 minučių 
p. o tą vietą pravažiavo kar
dinolas A. M. Barbieri ir, su 
stabdęs autą, išlipo pažiūrėti 
ten gulinčio lavono Tuojau 
atpažino sav< seną pažįsta 
mą, su kuriuo beveik kasdien 
ant Rambios rytais pasimaty
davo Tuojau jam davė sąly 
ginj išrišimą ir pobcijai pa 
tvirtino mirusiojo tapatybę, 
kėliau kardinolas u..r buvo 
atėjęs į Pasiuntinybę ir davė 
leidimą už mirusį Mišias lai 
kyti jo paties bute. Laidotu
vės buvo nepaprastai gražios 
ir dalyvavo daugybė žmonių. 
Dievo gaiiesiiuguiuat su juo...

Ištrauka iš p. K.
Čibiro laiško

- NE ŽODŽ A IS. BET DAR
BAIS PAREMKIM LIETUVIŠ
KA JAUNIMĄ, AUKOKIME 
JAUNIMO NAMŲ STATYBAI

MŪSŲ; LIETUVA

MOKSLINĖ KONFERENCIJA

Trakų pilies muziejuje įvy 
ko mokslinė konferencija, ku 
ri Sovietų Sąjungos mokslų 
akademiko Kobecko vadovau 
jama pasiryžo susipažinti su 
karaimų tautos kilme, jos is 
torija Lietuvoje, Ukrainoje ir 
Kryme Nutarta rinkti karai
mų tautos kultūros ir buities 
daiktus, istorinius dokumen
tus, tautosaką ir įvairiausias 
tos tautos liekanas

PREZ KENNEI Y IR KAT 
MOKYKLOS

Amerikos prezidentas, svei 
kindamas 59 metinį JAV Ka 
talikų s-gos kongresą štai 
kokį atsiuntė raštu sveikini
mą: «Katalikų auklėtojų s gos 
darbas yra gražiausiąs įrody

Balyj --"uoga

HovéJas
Ilgą, ilgą pradalgėlį 
Pievoj išvarysiu.
Baltus, baltus dobilėlius 
Kaip skinte išskinsiu.

Sužvangės žvangiau, neg varpas,
Dalgė plieno kieto, 
Ir atneš sesulė pievon 
Juostą pažadėtą . ..

Ne tokią, kokia dabinas
Šienpioviai kas rytą, 
Raudonmargę, šilkarūožę, 
Iš gijų nupintą.

Man sesulė pažadėjo
Iš radastų juostą, 
Mėnesieną krupūlingą 
Lūkesiu ataustą.

Man atneš sesutė laukto 
Vandenėlio šalto — 
To, kur .geria baltos gulbės, 
Kurio s irn s saugo.

Susijuosiu žalią juostą, 
Pabučiuosiu sesę — 
Ot guldysiu dobilėlius 
Taip, kaip pusnį baltą.

mas katalikų mokytojų nepa 
pra to uolumo ir jų reikšmės 
jaunimo auklėjime. Galima 
tvirtinti, kad katalikiškas au 
Įdėjimas geriausiai ugdo jau 
n me tikrosios tiesos meilę, 
kuri yra visos tautos pagrin 
das ir jėga».

IŠ TĖVYNĖS NELINKSMOS 
ŽINIOS

Šaltas oras, nieks nedygsta, 
jau gegužis praėjo, o bulvės 
nesodintos, nes lietūs nesus 
toja Gegužės mėnuo verkia 
Marijos žemelės taip verkiau 
čios aš dar nepamenu savo 
amžiuje Atrodo, jau badome 
tai artėja Pas mus produktai 
i uo pirmo žada pabrangti, o 
rublis nelengva užsidirbti. Vi 
šokių legendų privisę Lietu
voj. Andai vienas senelis ėjęs

ISftB m liepos 14 d. 

keliu ir sutikęs vieną lengvą 
mašiną, paprašęs, kad pavė
žintų. Kai įsėdo, šoferiui ir 
sakąs: «Aš tau užpavėžinimą 
nieko nemokėsiu, tik pasaky
siu ateitį, kad šiais metais 
bus šaltas gegužis, o ateina® 
čiais metais bus dideli karš
čiai, o tų už trijų dienų mir
si». Taip ir įvyko. Tas šofe
ris už trijų dienų pasimirė, o 
dabar žiūrėsime, ar kitais 
metais bus karščiai. Toliau 
pasakojama: «Kai duonutę pir 
miau namie kepėme, tai ne
buvo tokia «skani», o dabar, 
kai iš krautuvės, tai neapsa
komai gardi. Bet jeigu bulvių 
nebus, tai su viskuo klapt.

IŠ JĖZUITO KĘST 
TRIMAKO LAIŠKO

«Gavėnios metu apvažiavau 
visas svarbesnes lietuvių ap
gyventas vietoves Vidurio ir 
Pietvakarių V okietijoje Pra- 
vedžiau rekolek i jas Vasario 
lôtosios Gimnazijoj ir susi
telkimo dienas darbo kuo
poms bei lietuvių šeimom» 
septynioie vietovėse. Beto 
darbavausi ir amerikiečių vie 
tovėse. eto darbavausi ir 
amerikiečių karių stovyklose. 
Geg. i5 19 d.d. pravedžiau re 
kolekcijas 29 anglu karu,n s. 
Į tas rekolekcijas kariuome
nės vadovybė atsiuntė tuos, 
kuriu registracijos epelyje 
pažymėta «RC.» (Romos ka
talikas) Dauguma atėjo prie
šingai nusiteikę.-«Į mane reli
gijos jie neįpompuos». Seniai 
Mišiose dalyvavę ir seniai 
sakramentus bepriėmę. Kas
dien buvo 5 konferencijos, ir 
‘ kiekvienu reikėjo pasikal 
bėti bent po vieną kartą, 
hez sitalai buvo uė im; vi
si priėjo sakramentų ( ik vie 
ną reikėjo išsiųsti atgal nes 
jis atsisakė eiti į koplyčią;) 
trys perėjo į katalikų tikėji
mą, o v enas, religiją laikęs 
«balony» (niekais čia pirmą 
kartą susidūręs su kataliky
be, įtikėjo ir priėmė Pirmą 

omuiiiją»

«Tiesa» (124 nr ) prane
ša kad Lietuvoj Juodzevičie 
nei P.nevėžio teismas atėmė 
motinystės teises, kadangi to- 

(pabaiga 4 pusi)

perduotų tiesioginę nesuklas
totą kovojančios Lietuvos va 
lia laisvėje esantiems lietu
viams. Žygyje padėjo galvas 
trys partizanai palydovai, jau 
tolokai už Lietuvos ribų Du 
krito kautynėse pakirsti so
vietinių šūvių, tretysis, sun
kiai sužeistas, at isveikinęs 
su Juozu Lukša ir Mažvydu, 
paprašęs atsisveikinti su jo 
motina ir atkeršyti priešams, 
susisprogdino granata.

Lukša ir Mažvydas laisvąjį 
pasaulį pasiekė. Mažvydas, 
kuris buvo Juozo Lukšos pa
lydovas ligi peržengimo gele 
žinės uždangos, greitai grįžo 
atgal ir krito Lietuvos žemė 
je 1949 metais. Juozas Lukša 
atnešė Lietuvos tikinčiųjų 
laišką Popiežiui, nežinomojo 
lietuvio laišką laisvajam lie
tuviui, partizanų dainas, ku 
rios tuojau paplito stovyklų 
jaunimo tarpe ir nėra užmirš 

tos ir dabar Kaip Lietuvos 
laisvės kovų įgaliotinis, Juo
zas Lukša atnešė laisvajam 
lietuviui krašto laisvės kovų 
prasmę, aktyviosios rezisten 
cijos tragiškai sunkų kelią.

Gyvendamas laisvuose Va
karuose, parašė knygą — Lie 
tuvos partizanų istoriją — 
Partizanai už geležinės už 
dangos, kurios pratarmėje 
skaitome žodžius:

Kai mano pateiktus faktus 
bus galima tikrinti jų vykimo 
vietoj, jau didelė aprašyme 
įvestų veikėjų dauguma bus 
išskirti iš šio gyvenimo. Ši 
realybė itin vertė mane, nau 
dojantis iš krašto atsineštomis 
užrašų nuotrupomis ir atmin 
ty nešiojamais pergyvenimais 
šiuos prisiminimus užfiksuoti 
spaudoje ateities kartoms.

GRĮŽIMAS ATGAL Į
LIETUVĄ IR MIRTIS

Didieji kovotojai miršti ko 
vos lauke. Tokia buvo Laukšų 
šeima, tokiais buvo dešimtys 
tūkstančių Lietuvos partizanų. 
Juozas Lukša 1950 m. rudenį 
grįžo į Lietuvą pas labai pra 
retėjusius kovų draugus ne 
lygios lais ės kovos tęsti ir 
mirti Lietuvos žemės laukuo 
se. Išvykdamas savo artimie 
siems bičiuliams kalbėjo, jog 
dabartinėse sąlygose partiza 
no amžius nuo pusės ligi 
pusantrų metų ‘ avo likimą 
gerai žinojo, bet liko ištiki 
mas partizano priesaikai, kri 
tusiems ir gyviesiems kovų 
draugams

Ištisus metus dideli ir išdre 
siruoti enkavedistų daliniai, 
naudodami visas rafinuotas 
provokacijų priemonės, vado 
vdujami iš Maskvos atsiųsto 

gen. Kruglovo, kuris po Beri 
jos likvidav mo buvo paskir
tas Sovietų vidaus reikalų mi 
nisteriu, bet vėliau pašalintas, 
pynė tankų tinklą aplink šitą 
vieną, vos trisdešimt metų 
sulaukusį, Lietuvos laisvės 
kovotoją. Kartu su Juozu 
LuKša nelygioj kovoj 1951 m. 
rugsėjo mėn: krito dar keii 
Užnemunės partizanų vadai, 
išsilaikę nuo 1945 metų. Mil 
žiniškos medžiaginių jėgų 
persvaros sleg ami, jie buvo 
priversti stebėti, kaip pama 
žu smurtininkų ir išdavikų 
rankos skverbėsi į jų arti 
miausių ryšininkų tarpą, kaip 
sunaikintų partizanų požemi 
nės tvirtovės tapdavo jų per 
sekiotojų provokacijos liz
dais, kaif, pagaliau, vietoj 
laukiamos paspirties iš užsie 
mo jiems buvo atsiųstas Ju
das.

Siekdamas išsaugoti šventą 

laisvės kovos reikalą ir tau 
pydamas kovos draugų krau
ją, Juozas Lukša ryžosi pas 
kutiniam žygiui Mauručių 
apylinkėse Įpratęs daug kartų 
žvelgti mirčiai į akis, gal būt 
dar ir tada tikėjosi pasiekti 
šaunią partizanišką pergalę, 
kokių yra daug turėjęs. Bet 
partizanu persi vilkęs čekistas 
tą kartą jau daug nerizikavo. 
Pasalos pavyko Šūvio serijos 
suaižė didvyrio kūną

Bet nenužudytos lik© idė
jos, už kurias Juozas Lukša 
didvyriškai daugel ^metų ko 
vojo ir mirė laisvės kovų 
garbės lauke.

Jūs žūvot už laisvę garbin 
goj kovoj, gimtosiom šalies 
sakalai,

Per amžius lietuviai minės 
Jus dainoj, garbė Jus lydės 
amžinai.

(B. D.)
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A. Indriulytė-Eiviene

Dovana Motinai 
i* «L L»

Kas gyvenimu žaidžia — nieko nepasiekia,
Kas sau neįsako — visad tarnu lieka.

Goethe

(tąsa)

Ir ji raštu pakartoja tai, ką 
koplyčioje kalbėjo jos lūpos 
ir širdis. Ranka, vokas, juo
das rūbas ir prie jo prisi
glaudęs rožančius dingsta už 
langelio, ’užsidaro durys, ir 
mama su Monika grįžta prie 
kasdieninių rūpesčių.

Monika jau vėl universite- 
te Vėl tos pačios artėjančios 
vasaros dienos, svaiginą ir 
šaukią gyveniman. vėl te pa 
tys viliojimai Kužda į ausis 
ir širdį. Tačiau ji jau nebei
ma gyvenimo tokio, koks jis 
jai krenta tiesiai į rankas Ji 
pradeda j jį kritiškai žiūrėti. 
Dažnai kertasi širdis ir pro ir
tas, pinasi mintys apie ateitį. 
O kdip sunku atspėti ateities 
mįslę! Ji tokia nepasiekiama, 
kaip ilgesio parnai; neper
matoma, kaip jūrų dugno gy
lis ar nakties tamsuma. Ją 
dengia granito neišlaužiami 
kalnai. Jaunystė tiesia kelius 
ateičiai, visam gyvenimui — 
laimei ar pražūčiai. Bet kaip 
juos liesti, kad vėliau gyve
nimas negrotų nutrukusiomis 
smuiko stygomis ir nebarškė
tų rudens vėjo klaikumoj nu
džiūvusio medžio šakomis?...

ir Monika savęs neranda. 
Ji blaškosi neaiškumuose, lai 
kiną užsimiršimą tesurasda- 
ma maldoje Ji žino, kad dar 
daug slenksčių turės perženg

(pabaiga iš 3 pusi.)

ji moteris laikėsi adventistų 
sektos religinių nurodymų. 
Teismas paskelbė, kad tai 
esančios « antastiškos religi
nės apeigos»», kur ų motina 
griežtai laikosi, neduodama 
vaikams valgyti mėsos ir var 
to jauti fizines bausmes Teis
me paaaiškėjo, kad duktė Bi
rutė paskutinį kartą kine bu
vusi tik pernai metais, o sūnui 
Vidmantui motina draudusi 
šeštadieniais lankyti mokyklą, 
kadangi toji sekia šeštadie
nius laikanti šventomis die
nomis. Teismo pripažinta, kad 
Kazimiera Vidmantienė nedir 
busi naudingo visuomeninio 
darbo ir žalojusi vaikus, dėl 
to jai atimamos motinystės 
teisės.

— Birželio mėnesį, kai vi
so laisvojo pasaulio lietuviai 
minėjo išvežtuosius į Sibi ą. 
bolševikai Lietuvoje vėl pra 

ti, žiemos pusnis perbristi, pa 
vasario viliojimus suprasti ir 
juos a mesti, iki suras tikrą
jį kelią Dabar ji supranta, 
kad dar nepribrendusi vedy
boms, dar reikia palaukti, 
kad jos jaunos dienos pilniau 
atsiskleistų.

u Ewald susirinka dažnai. 
Kartais jis toks mielas, bran
gus, o kartais atrodo išsiblaš 
kęs ir negalvojus. O gal tik 
pavasaris jį veikia, gal kan
kina mokslo rūpesčiai ir tėvy 
nes ilgesys? Juodu pradeoa 
retkarčiais susikirsti žodžiais 
ir pasiginčyti, kokius filmus 
žiūrėti, kaip praleisti vaka
rus. Nebenori Monika sėdėti 
ir žiūrėti ekrane lengvapėdiš 
kų gyvenimo nu tykių, nebe 
nori juoktis iš kvailumo, nors 
šalia sėdįs Ewald nerūpestin. 
gai kvatojasi. Jai labiau var 
bu, kas dedasi toliau pasau
lyje, kuo gyvena žmonija, o 
jam terūpi sportas ir kamuo
lys. Idėjos — pasenęs dalykas, 
jaunystei reikia tik vėjais pa 
žais.i Dabar Monikai prade
da kristalizuotis mintis, kad 
gal mama ir teisi, ga, jog ve
dyboms neužtenka pirmojo su 
sižavėjimo ir pasipiršimo bet 
reikia charakterio ir bendrų 
intere ų «Bet jis toks vyriš
kas, įdomus, ir merginos jį 
glostančiais žvilgsniais paly
di», nutraukia ši mintis jos 
abejojimus.

liejo kraują. Jie sušaudė Juo 
zą Streikų, jo brolį nuteisė 
15 metų ir dar vieną, VI Kra 
sauską 10 metų.

Kaip žinome, bolševikai bu 
vo paskelbę partizanams vi 
suotinę amnestiją, o dabar 
šaudymais ir metimais į ka 
Įėjimus jie parodo, kam verta 
ta jųjų amnestija. Juos nubau 
dė vien už tai, kad jie 1941 
m. da yvavo sukilime ir an
tros bolševikų okupacijos me 
tu kovojo prieš šalies kruvi
nus okupantus partizanų bū 
riuose Rokiškio ir Zarasų 
apskrityse.

— Be galo intriguojantis da 
lykas, kai paaiškėjo kad nauja 
sis Kauno kunigų seminarijos 
rektorius yra kun. Butkus O 
kun Butkus yr-a vienas tų dvie 
jų jaunų kunigų kurie prieš 
pora metu buvo atsiųsti iš Lie 
tuvos tęs.i studijas Romoje. 
Kaip grįžo, buvęs rektorius 
kun. Lapė «dėl ligos» pasitrau 
kęs ir paskirtas kun. Butkus.

Faustas Kirša

Žygis i Vilnių
ėliavoe pakeltos plakas. 

Renkas vyrai, Žygis bus. 
LTž kalnų karalių takas — 
Vilnius vėl priglaus pulkus.

Ir sustos prie vyro vy as, 
Žygi priesaika parems. 
Sudrebės ko kojom žvyras, 
Užtvarų nebus keliams.

Kils iš dulkių Gediminas,
Žilas kalnas sudrebės, 
Kad pulkai jo kaulus gina 
Iš dešinės ir iš kairės.

Vėliava nuskaidrins veidus,
Kils ir rymos ant pilies, 
Ir skardės po miestą aidas 
Iš dešinės ir iš kairės

Artėja Mo inos diena. Tą 
dieną pernai visa šeima Mo 
niką aplankė, ji tikisi, kad ir 
šiais metais taip bus. Bet atei 
na Vidutės laiškas -- mama 
sirginėja, neatvažiuos, tad gal 
ji galėtų bent porai dienų iš
trukti...

Monika nuvaž uoja Mamą 
randa lovoje Ji tokia suvar 
gusi, visokį šeimos rūpesčiai 
naikina jėgas Daktaras pata 
rė ilsėtis. Kai vakare visi su 
migo, Monika pasiliko viena 
su motina Jiedvi aptarė įvai 
rius kasdieninius darbus bei 
rūpesčius ir pagaliau priėjo 
prie gilesnių gyvenimo klau
simų Pasiilgimas ir nesima
tymas jas i-ujungia. Jos taip 
viena kitai atviros ir nuošir- 
Motiaa kalba apie savo jau 
nystę, tėviškę, studijų dienas, 
iš jos žodžių matyti gyveni
mo išmintis ir patyrimas Ir 
keista, kad šiandien tie žo
džiai jau randa atgarsį ir 
Monikos širdyje bei galvose
noj Atrodo, kad dabar jie vi 
sai kitaip skamba negu pir
miau Ji nori jų klausytis ir 
iš jų mokytis Juk visų jau
nystė eina .tais pačiais žings
niais. Tik vieniems daugiau 
šešėlių, o kitiems — saulės 
spindulių. Vieniems reikia di 
deles kalvas perlipti ir gilias 
prarajas peržengti, o kitiems 
— tik maži kupstai ir siauri 
grioveliai. Kai kas daug sli
dinėja leduotomis gyvenimo 
kalnų viršūnėmis, o kai kas 
ramiai žygiuoja plačiomis ly
gumomis. Taip, gyvenimas — 
tai mozaika, paties žmogaus 
ir likimo kuriama.

(B D.)

ŠV TĖVO SAVANORIAI

Prieš kiek laiko šv Tėvas 
kre pėsi į katalikiškąjį jauni
mą, prašydamas vykti j Pieti
nės Amerikos bei kitus kraš
tus, paoėti misijonieriams ir 
kunigams pagyvinti krikščio
nišką gyvenimą Į popiežiaus 
pakvietimą atsiliepė 40 Ame
rikos vyskupijų. Daugiausiai 
savan rių atsirado vidurinėse 
ir šiaurinėse Amerikos valsti 
jose, iš 18 vyskupijų net 62 
vaikinai ir mer inos Į Brazi
liją išvažiavo darbuotis 33, į 
Meksiką 23, į Peru 20, į Čilę 
17, j Britų Horn urą 9, į Ko 
lumbiją 4, į Ekvadorą 4 ir į 
Boloviją 2 l tą skaičių įeina 
ir ne vyskupijų, o privačių 
katalikiškų organizacijų siun 
čiami pasauliečiai Siunčia sa 
vo žmones Šios organizacijos: 
Gralis — merginas: Tarptau
tinės Kataliku Pagalbos orga 
nizacija, Bostono P sauliečių 
Pagalbininkų Regis Kolegija 
ir kitos.

Ką tie pasauliečiai savano
riai veikia misijų kraštuose? 
Užsiima darbais keturiose sri 
tyse; vieni mokina tikėjimo 
tiesas; kiti mokytojauja įvai
riose mokyklose rūpinasi re 
Ilginiai socialiniais reikalais, 
kiti pradeda net tvarkyti eko 
nomiškus piniginius reikalus: 
steigia kooperatyvus ir 11.

Pagal profesijas Popiežiaus 
savanoriai iki šiol yra: 44 
mokytojai, 20 gailestingųjų 
seserų, 7 socialinės paramos 
darbuotojai, 12 banko specia
listų bankeliams organizuoti 
ir 8 sp rcijalistai katekizmui 
mokyti.

40 procentų visų savanorių

MAIRONIO MINĖJIMAS IR 
JAUNIMO ŠVENTĖ

Šiemet sukanka šimtas me
tų nuo Lįetuvos Atgimimo dai 
niaus Mačiulio Maironio gimi 
mo. Pasaulio Lietuvių Ben
druomenė paskelbė šiuos me
tus Maironio Metais. Visam 
pasaulyje, kur tik yra lietu
vių rengiami Maironio garbei 
minėjimai. São Paulyje šis 
minėjimas bus sujungtas su 
jaunimo švente. Maironis bu
vo poetas, kurį ypač pamilo 
jaunimas Jo «Pavasario Bal
sai» ir «Jaunoji Lietuvos» ta
po tuolaikiniam mūsų jauni
mui lyg «Carta Magna» tauti
nių siekimų kely Svetimas 
mokyklas lankąs jaunimas ma 
žiau pažįsta poetą, bet ir iš 
jo lūpų ir širdies nekartą dai
nos garsai pasklinda Maironio 
sukurtos eilės. ka<p «Lietu
va Brangi», «Už I aseinių ant 
Dubysos», «Nebeužt\enksi ū- 
pės bėgimo» ir kitos Ši dvi
guba šventė jvyks depos mė 
nėšio 29 dieną

— Šį sekmadienį lietuviško 
jo radio pusvalandžio progra 
mą (Per Radio Clube de Sto. 
Andrė) išpildys moksleiviai 
ateitininkai

— Ateitininkų valdyba savo 
posėdyje įvykusiame liepos 
10 d. smulkiai aptarė Jauni
mo Šventės programą Sven 
tėję dalyvauti kviečiamas vi
sas (visų vilų) lietuviškas jau 
nimas, o popietinėje progra
moje visi lietuviai.

— Praėjusį sekmadienį Liet 
Kat. Moterų vakare be visos 
eilės vyresniųjų vaidino ir 
savo roles pasigerėtii ai atli 
ko jaunimas: Vincas Tūbelis, 
Julija Jurgelevičiūtė, Albinas 
Seliokas, >omas Dovydaitis 
ir Helena Šimonytė, t ats pas 
tatymas jungtynėmis jaunimo 
ir senimo jėgomis žiūrovams 
paliko gerą įspūdį.

AT KŲ SUSIRINKIMAS.
Šį sekmadienį po 9 vai, Šv. 

Mišių įvyks mėnesinis moks 
leivių at kų susirinkimas.

— Ateitininkai, kaip ir kitos 
jaunimo organizacijos turės 
savo barakų, parapijos kermo 
šiuje Fantų rinkliavą ateiti 
ninkai praves liepos mėn. 21 
d. (šeštadienį, po pietų.)

— Liepos 10 LUCIJA JODE 
LYTE atšventė savo gjmtad è 
nį. Solenizantę pagerbti susi 
rinko artimieji ir draugai.

♦í***4 *5^ ii» *F**44t4 **♦ *J**J*«i* ♦!*

iki šiol mokytojauja; gailės 
tingosios seserys organizuoja 
prie parapijų sveikatos ce.n 
triis, duoda žmonėms patari
mus ir padeda ligonims.
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1962 m. liepos 14 d. MUSŲ LIETUVAI pūsi õ

FABRICA DE MALHAS
Petras Šukys

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

Ibitirama ir Av. Zelina).

ALEKSAS KALINAUSKAS
Advokatas

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

Residencia:
R. Jęaųuim Piza, 204

Raštinė:
R. 15 de Novembro, 244 

■ 4.0 - Sala 7- Tel. 37-0324 
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. Ra- 
gažinskas, caixa Postai 4118. São Paulo.

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

IRENE GRITĖNAS
Advogada

ESCRITÓRIO RESIDÊNCIA
Praça da Sé, 323 - 10 c/lOljlOZ Rua Coelho Neto, 281 

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

Esciitârio Contábil Vila Zelina S/C Itda.
(REGISTRADO NO C.R.C.)

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

Aberturas de firmas - Encerramentos de firmas - Transferências 
de firmas - contiatos na Junta Comercial - Distratos na junta Co 
merciai - Registros de firmas na Junta (omercial - Escritas com 
contabilidade em geral - Escritas fiscais cm geral - Contratos de 
locações - Cartas de fiança - Seguros de fogo - Seguros de aciden

tes - Requerimentos em geral ■ Defesas e recursos
PRAÇA SÃO JO Ê DOS CAM1 OS, 8 - SALAS 1E2- 

FONE: 63 6005 - VILA Z LINé - SÃO PAULO

Madeiras em gerai

SÈDE: Rua México, 98 - 9.o - sala 904 — Bone: 52-0229 
Endereço Telegráfico: « C A B I UN A »

Rio de Janeiro
Serraria « 1 T A » — Serra dos Aimorés — Município de 

Nanque - Estado de Minas Gerais

KIRPIMO IR SIUVIMO OKYKLA

”ÍCF I J 1”

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

4 ir A N C ■ r A V »IL€ & II o
INDUSTRIA DE ARTEFATOS PLÁSTICOS 

“PAVILONIS” '
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.

Mokina kirpimo siuvimo, madų mode 
lių braižybos ir pritaikomojo meno

Paruošia siuvimo ir kirpimo mokytojas
valdiškiems egzuminams (habilitação)

Mokykla turi visas valdiškas te;--- yra egis-
truota «Departamento do Ensino Profissional»

u».'.' - fant awaM

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

MŪSŲ LIETUVĄ* GALIMA 
UŽSISAKYTI

Ir pr enumeratą apsimokėti 
pas šiuos asmenis:

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

Kun. J. Šeškevičius V. Želi 
uos klebonijoje,

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

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

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

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

Juozas Matelionis, Rua Ta
tai, 26, Casa Verde,
Tėvą J. Bružiką S.J prie S, 

Gonęalo bažnyčios, Pr. João 
Mendes,

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

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

B. Tubeij ir Kučinską, Mol 
nho Velho

Stočku Pa quedas Nações.
«Mūsų Lietuvos» atstovė 

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

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

VIEN - . ARŠIOJOJ V ANDENS LINDO Y A

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

CAKKifKI u»
indoya vanuuo yr? ai žinomas gėrimas 

kurio puikų veikimą Į žmogaus sveikatą jau 
visi yra vien Gaišiai pripažinę. Pabandykite, 
įsitikinkite ir visados naudokite'

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

SÃO PAULO

(9 ffi S

Caixa Loštai 3967

;; n « ■ m a ■ n m

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.

Statybos medžiagos sandėlis ir įvairių geležinių daiktų^ indu bei darbo įrankių^ 
krautuvė tiktai pas

’(!

’ETCKITOEIO CONTAEIL

NAJCIMENTC
Irmãos Nascimento

RE®. C.R.C. SP. Nro 1.484

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

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

Juridinis Departamentas — Nejudomo turto pardavime g 
Av. Zelina, 831 — Vila Zelina — Tel. 63-7140 - S. Paulo

IÊ

O 
O

iii

RUA COSTA BARROS, 34-C TEL. 63-3285 ViLA ALPINA
::::::

Os

j' :ira
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AV. ZEL4NA, 515 — GAlXA POSTAL, 4118 — SÃO PAULO

S Cora ão de Jesus bažny 
čioje, šį šeštadienį., 16 50 vai. 
sumainys žiedus ROBERTAS 
BALIULEVIČIUS su OLGA 
IVAŠKAITE Jaunasis baigia 
ekonominių mokslų studijas 
São Paulo Katalikų Universi 
tete; jaunoji keletą metų yra 
buvusi uoli Liet Kat. Ben 
druomenės choristė. Jaunuo 
sius palaiminti yra pakvies 
tas Prel. P. Rag inskas. 
Daug laimės jauniesiems nau 
jame gyvenimo k lyje.

— Šį šeštadienį, liepos m. 
14 di 18 vai. Vila Zelinoje su 
mtinys žiedus ANA KLIMA 1- 
TYTÉ su ANSELMO J. 3AL 
DASSINI.

— LIET. KAT BENDR 0- 
MENÉS HORO V'LDVBOS 
posėdis buvo 11 d. liejos. 
Apsvarstyta visa eilė liečian 
čių choro veikimą reikalų: 
Vienas artimiausių darbų — 
ruošimas televizijai, tautinių 
šokių ir dainų programos.

, —Bendruomenės choro cho 
risčių sporto sekcija nesnau- 

PARDUuDAMA KEPYKLA
Dėl išvažiavimo parduodama lietuviškos 

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

- ________
i ■ Í •Lietuviškas žodis, daina ir muzika aidi 

tropikų padangėje iš
■ . RADIO CLUBE SANTO ANDRĖ

ž ‘ ilgomis, 1495 kilociklų bangomis, 
kiekvieną sekmadienį devintą 21) vai. vakaro.

Per radijo galima pasveikinti gimtadienio, vardadienio, 
. . vestuvių ir kitomis progomis.

Radijui laiškus siųsti šiuo adresu caixa postai 4118, 
• São Paulo. Fone: 63 5975.

;■ LIETUVIS ADVOKATAS 
T: •• Albertas Pavilavicius 

r - t

atlieką visus teisinio pobūdžio darbus, kaip įvairių 
bylų vedimas, inventarijų sudarymas, dęskitis, doku 

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

dzia. Antradienio vakarais tu 
ri sporto pamokas. Be bendrų 
pratimų ruošiasi vo|ey loši
mui. Instruktorė yra mokyto
ja V. Paukštyte.

Vyrai choristai irgi greitu 
laiku pradės sportuoti.

— Kitą sekmaieoį, 22 d 
liepos bus iškilmingas atida 
rymas Krepšinio aikštės, kuri 
kongregadų ir parapijos inicia 
tyva buvo išgrįsta Programoj 
bus įdoaius krepšinio žaidi 
mas, kur kon regadai susi 
tiks su «Vyties» komanda, 
neperseniausiai s siorganiza 
vusia. Lietuviška visuomenė 
kviečiama atsilankyti ir savo 
atsilankymu jaunimo darbą 
paremti

Aikštei dar trūksta apšvie 
timo. O tai yra neatidėlioti
nas reikalas, nes jaunimas 
sportuoti tegali laisvu nuo 
darbo ar mokslo metu, vaka 
tais. Reikalinga nupirkti ke 
turi dešimties metrų ilgio 
stulpai, medi Jai ar cementi 
niai, tuzinas reflektorių, lai 
dai. Sportuojantis jaunimas 
tikisi, kad visuomenė jo pas 
tangas parems ir aikštė grei 
tu laiku bus apšviesta Para 
mą įteikti, ar informacijų 
gauti prašomi kreiptis į prel. 
P. RagažinsKa.

— Praėjusį p rmadienj įvy
ko pasitarimas kermošiaus 
reikalu Dalyvavo be vyres
niųjų ir visų jaunimo organi 
zacijų atstovų — Filhas de 
Maria, Kongregadai, Choras, 
Ateitininkai ir Gremio.

— LAIŠKAI: F. Slavickaitei 
M. Mačaitienei, O. Krutuly- 
tei, V. Balčiūnui, V. Vosyliui, 
S. Mitrulienei, Al. Grabauskui, 
A. Bakanauskui, L. Dovydai
čiui, J Seliokui, P. Radzevi
čiui, A. Nadolskytei.

- JUOZAS JAKUTIS, bai
gęs komercijos kursą, šiais 
metais įstojo universitetan į 
teisių fakultetą.

— Rašytojo HENRIKO LO- 
SINSKO, veikalą «Antonio 
Bento —- o Fantasma da abo 
lição», Academia Brasileira 
de Letras, labai verai įverti
no ir suteikė premiją Sveiki 
name rašytoją su gražiu lai
mėjimu ir linkime sėkmingai 
kopti į literatūros viršūnes. 
Pažymėtina, kad premijuoto 
veikalo autorius, rašymui te 
gali skirti negausias, nuo dar 
bo atl kusias valandas

— Jaunimas domisi lietu
vių kalba. Prie Liet Kat, 
Bendruomenės choro yra su
siorganizavęs būrelis lie uvių 
kalbos mokytis Pamokos bū
na trečiadienio vakarais nuo 
20 30 iki 21,30 vai

GRAŽI XI PAVYKĘS 
VAKARAS

Praeitą sekmadienį Moterų 
Draugijos rengtas vakaras 
praėjo su dideliu pasisekimu. 
Programoje buvo suvaidinta 
3 veiksmų K-siūno drama 
«Vergijos Griūvės uose». Ar
tistai savo reles atliko pui
kiai sukurdami vykusius ti
pus, kurie dar ilgai išliks 
veikalą mačiusio atmintyje. 
Visi maloniai buvo nustebinti 
scenoje pamatę visą eilę S. 
Paulyje dar niekad nevaidi
nusių žmonių. Svečių buvo 
atsilankę daug. Jie tiek atsi
lankymu tiek plojimais pa
gerbė pastangas ruošti lietu
višką vaiuinimą

Vakare bu 7o šokiai ir vei
kė bufetas Svečių buvo dvi 
pamainos (turmos) Vyresnie
ji pasišnekučiavę po vaidini
mo beveik visi išsiskirstė. Šo 
kiams prisirinko kita tiek 
jaunimo.

Vakaro sąskaitos dar nėra 
galutinai suvestos. Pelnas bus 
paskelbtas sekančiam nume
ryje Pirmadienio vakare M. 
Draugijos p rmininkė ir vaka 
ro iniciatorė p. I. Seliokienė 
savo namuose suruošė artis
tams vakarienę Bes vaišinant 
bedainuojant ir besidalinant 
įspūdžiais maloniai prabėgo 
kelios valandos

U R n G v a jus

— Lietuvos Atstovas Urug
vajuje p Anatolijus Grišonas 
liepos mėn 9 d. atšventė sa 
vo 60 sius metus.

— Antanas Zupka įteikė T. 
Jonui Giedriui S J 300 pesų 
(12 000 kr) raudamas «Mūsų 
Lietuvos» leidėju

PRANEŠIMAS

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

«VILLA LITUANIA*
Piazza Asti 25 {Via Casalmonferrato 31. Tel. 78.90.33 78.00.14) 

ROMA — ITALIA, f ? .

Rasite jaukią aplinką, sveiką maistą ir neperdėta kainą . 
Pageidaujama, kad dėl apsistojimo laiko būtų 

susitarta iš anksto.
kolegijos Vadovybe.

______________________________ ■ ' ■ ■ - .■ • et ■ •>», '_______________ ■____________________

Para Deputado Federal
SANTA PAULA NETO 

r . fi ■

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

MARTYNO MAŽVYDO BIBLI

ADAMO KOZAKEVIC
(ADOMAS KOZAK VIČIUS) 

Candidato na Chapa P. T. N.

(pabaiga iš 1 pusi.) 
2000 pabaltiečių, susirinkę bir 
želio įvykių minėjime Toron 
te, Kanados valdžiai sukėlė 
didžiausias ovacijas I ais žo
džiais Diefenbakeris dar kar 
tą visam pasauliui aiškiai ir 
tvirtai pasakė kad trys Pabal 
tijo valstybės nėra palaido
tos, bet turinčios pilnas tei
ses atgauti savo nepriklauso
mybes. Tuo būdu K nados mi 
nisteris pirmininkas įėjo į pa 
baltiečių istoriją kaip tvirtas 
kovotojas už .mūsų laisvės 
reikalus.

— Liepos 18 d. parapijos 
salėje bus rodoma nepapras
tai graži filma, surišta su 
Kristaus gyvenimu, vadinama 
«Trijumfo diena».

— Laukiami svečiai iš Bra 
zilijos Pax Romana Kongre
sui: Jo Malonybė Prel. P. Ra 
gažinskas ir Dr A Milius, gal 
atvyks kas ir iš studentų tar 
po Kongresas prasideda lie 
pos 25 d. ir tęsis visą savaitę, 
svečiai kviečiami į Onų pie
tus, kurie įvyks liepos 29 d

— Urugvajaus Liet. Kultu 
ros D ja minės liepos 22 d. 
Išeivių Dieną su šeimyniniais 
šokiais, gi parapijos salėje 

ruošiami liepos 29 d iškilmin 
gi pietūs kolonijos Onoms pa 
gerbti

— Mūsų kolonija vėl «uêel 
pė Vasar'o 16 Gimnaziją Vo
kietijoj sumoje 40 dol.

LfėTuyiŠKĘI PAMALDŲ KA
LENDORIUS

Pirmą mėnesio sekmadienį: 
Parque das Nações 18 vai. 
Casa Verde, 17,15 vai.
Antrą :
Bom Retire, 10 vai
Utinga 18,00 vai.,
Trečią:
Agua Rasa 8 vai.
Moinho Velho U vai.,

I

Lapa lt vai.,
K e t v i r t ą:
Vila Guilhermine 17 vai.
Paskutinį:
Vila Anastaciooe‘8 vai.,

RIO DE JANEIRO
Lietuvių radio valandėlė 

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

LIETUVIŠKŲ PROGRAMOS
TRANSLIACIJOS
(Lietuvos laiku)

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

vai 19, 25; 31 ir 196 metrų 
bangomis.

MADRIDO RADIJAS
Kasdien 21,30 iki 21,45 vai 

25 ir 42 metrų bangomis.
Programa pakartojama se 

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

PARDUODAMA KRAUTUVĖ
(Secos e molhados) 

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