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7 de Jetembrc
Rūgščio 7 toji yra Brazili

jos nepriklausomybės paskel 
bimo diena Tai buvo 1822 m. 
Ypirangoje, S. Paulo prie 
miesty

Brazilija šiais metais šven 
Čia 140 metų laisvo ir nepri
klausomo gyvenimo Šis di
džiausias Pietų Amerikos kraš 
tas su pusdevinto milijono 
kvadratinių kilometrų terito
rija su 70 milijonų gyventojų 
sparčiais šuoliais žengia pir
myn. Brazilija greitu laiku 
bve viena didžiausių pasaulio 
galybių Pietų merikos liki
mą lemia Brazilija Kokia bus 
Brazilija, tokia bus ir visa 
Pietų Amerika.

Tačiau Brazilijos gyveni
mas yra ne be sunkumų. Tie 
sunkumai yra politinio ir eko 
nominio pobūdžio

Politinis nepastovumas grę 
šia krašto ramybei ir demo
kratinei santvarkai Praėjusią 
savaitę Guanabaros guberna 
tariaus įspėjimas apie gali
mus kilti perversmus, ir iŠ 
kitos pusės Rio Grande do 
Sul gu įernatoriaus Brizolos 
grasinimas streikais ir revo
liucijomis, kova parlamento 
su valdžia del plebiscito ir 
nepaprastų įgaliojimų suteiki 
mo. yra ryškiausias ženklas

— PERSIJOJE, rugsėjo 1 ir 
2 d nuo žemės drebėjimo 
žuvo virš 20 tūkstančių gy
ventojų. Kaikurios vietovės 
virto griuvėsiais, sugriauti na 
mai, sunaikinti pasėliai. Že
mės drebėjimas šią savaitę 
dar pasikartoj* apie Neapoli. 
Žmonių aukų nebuvo Taip 
pat žemės drebėjimo ženklui 
buvc jaučiami JAV vakarinėje 
dalyje.

politinio nepastovumo.
Krašto politinis nepastovu

mas atsiliepia ir į ekonominį 
gyvenimą.

Štai jau kelintas mėnesis 
Brazilijon neįeina svetimo ka 
pitalo. Juk niekas nenorės sa 
vo pinigų dėti ten. kur nėra 
pastovios tvarkos, kur bet ku 
riuo momentu, kuris nors gu 
bernatorius gati sauva iškai 
nusav nti užsienio kapitalu 
įsteigtas įmones.

Tuo tarpu kiti kraštai, kur 
tvarka pastovi, pavyzdžiui to 
kia palyginamai maža Peru 
valstybė, kur vyriausybė yra 
tvirta ir užsienio nuosavybė 
turi visas garantijas, kiekvie 
ną dieną įplaukia bent po 
vieną milijoną dolerių

Brazilijos vyriausybei grę 
šia krizis. Šiomis < ienomis 
grįžęs iš užsie io finansų mi.-’ 
nisteris atsistatydino

Ministeris pirmininkas Fran 
cjsęo Brpchado -tocha pareis 
ke, jeigu ateinančią savaitę 
negaus iš parlamento ypatin 
gų įgaliojimų — atsistatydins. 
Ir vėl bus naujas vyriausy
bės krizis Taigi Tėvynės Sa 
vaitė praeis vyriausybei di
delių rūpesčių iri netikrumo 
ženkle

del vieno Amerikos žvalgy
bos lėktuvo įsuridimo Rusi
jos teritorijom Tai buvo 30 d 
rugpjūčio, kai vienas JAV 
žvalgybinis lėktuvas, per klai 
dą, devynioms minutėms, ne
toli Sachalino salų buvo įs
kridęs Rusijos teritorijom 
Maskva prašo Vašingtono, 
kad minėto lėkt ivo lakūnas 
būtų žiauriai nubaustas. Krem 
liūs net grasina šį Įvykį Jung

— M. Km i'a vadovauja Lie 
tuvių Visuom. Kultūros D-jai 
Varšuvoje. Šiuo metu Lietu
vių Visuomenės Kultūros Drau 
gijos, Varšuvos skyriaus val
dybą sudaro — M. Kmita — 
Kmita — pirmininkas, A. Sto- 
berskienė, L Skrebutėnas, M. 
Bučaitė ir K. Švainovskis.

— Pagyvėjo kultūrinis gy
venimas Varšuvoje. Lenkijos 
lietuvių neperiodinis leidinys 
«Aušra» 4 n-ry praneša, kad 
pastaruoju metu pagyvėjusi 
lietuvių kultūrinė veikla Len
kijos sostinėje Varšuvoje. Pa 
sirodo, Vilniuje veikianti drau 
gija kultūriniams ryšiams su 
užsienio šalimis palaikyti (jos 
pirmininku, ligi mirties, buvo 
P. Rotomskis) Varšuvos lietu 
viams siuntusi daugiau lai 
kraščių, periodinių leidinių, 
lietuviškų dainų plokštelių.

I

‘ —» Lietuviškai skaitoma pen 
kiose Seinų apskr biblioteko 
se Seinų apskritoje veikia 9 
viešosiom bibliotekos, jų iar- 

. pe aštuonis valsčiuose Šių 
pastarųjų kirpo lietuviškos 
knygos skaitomos penkiose 
bibliott koše; Klevuose Xrad 
ninkuose, Punske, Smalėnu •- 
se ir Vidugiriuose. Didžiausią 
rūpestį sudarąs lietuviškų 
knygų trūkumas. Ne taip se
niai jų turėta v< s 2 663 ir 
toks skaičius negali patenkin 
ti ligi 1.0'0 lietuvių skaityto
jų. Kai 1960 metais bibliote
kos visiškai negalėjo įsigyti 
lietuviškų knygų, tai 1961 m. 
iš gautų katalogų buvo užsa- * 
kyta apie 1 000 knygų (jos 
išleistos Lietuvoje), tačiau iš 
jų tegauta 221 Viena iš ge
riausiai vedamų Punsko vals
čiaus viešoji biblioteka, jos 
vedėja — Gėnė Anuškevičie- 
nė (Spaudos kelias iš Vaka
rų į Lenkiją yra apsunkin
tas — E)

Para Deputado Estadual

Dr. Modesto Gugi iem i
ŠIO «MUSŲ LIETUVOS» NR LEIDĖJAS

Deputatas Modesto Gugliemi yra popuiiėriaus as depu
tatas svetimšalių tarpe. Nėra tos svetimšalių grupės, koloni
jos, kurioje vienokiu ar kitokiu būdu jis nebūtų pasireiškęs. 
Ypatingai yra glaudūs ryšiai su kolonijomis iš anapus ge
ležinės uždangos Juk niekas kitas taip griežtai nėra kėlęs 
iš parlamento tribūnos balso už pavergtųjų išlaisvinimą. Vi
si. kurie buvo praėjus» is metais biiželio įvykių* minėjime 
S Bento salėje, labai gerai prisimena, kur deputatas M. Gu 
gliemi visu griežtumu pasineri ė buvusio prezidento Janio 
Quadros užsienio politiką, palankią kon ui istams

Iš parlamento tribūnos 39 kartus ka bėjo ir jo siūlymu 
buvo priimtos rezoliucijos už pavergtų kraštų išlaisvinimą.

Deputatatas M. Gugliemi politinę karjerą pradėjo kaipo 
vereadorius S Paulo miesto taryboj. Dabar jau trečiu kart 
kandidatuojasi j esiado parlamentą oeputatu. Nėra jokios 
abejonės, kad bus pe rinktas.

Deputatas M. Gugliemi kovingas įsitikinęs krikščionis 
demokratas. Už krikščioniškos demokra ijos idealų įgyvendi
nimą Brazilijoj kovoja be atvangos Jis nepriklauso prie tų 
politikų, kuriems partij ir jos programa, tai tik priemonė 
išstatyti kandidatūrai į deputatus, bet ne kovos vėliava.

Rinkimų diena artėja. Lietuviai, kurit turi teisę balsuo
ti rinkdamiesi kandidatą į esta<o deputatus, privalėtų prisi
minti ryžtingą kovotoją už laisvę ir laimingesnį rytųjų MO
DESTO GUGLIEMI

Šia proga primename, kad deputatas Modesto Gugliemi 
į Vila Zelina atvyks 13 d. rugsėjo, vakare, 21 vai. ir aiškins 
kaip reikia balsuoti su << edula unica».

— Prez. KENNEDY pareiš 
kė, kad Amerika sutrukdys 
visomis galimomis priemonė
mis Kubos užpuolimą ant bet 
kurios valstybės. Prezidentas 
Kennedy pranešė parlamen
tui, kad Rusija atsiuntė Ku 
bai raketinių ginklų, kurios 
gali pasiekti taikinį už 40 ki 
lometrų Kuba iš Rusijos yra 
gavusi torpedinių laivų. Krem 
liūs Kubon prisiuntė 3 500 ka 
ro technikų.

Prezidentas taip pat pareiš
kė, kad Kuboje nėra organi
zuotos kovos jėgos, karinome 
nės iš vienos komunistinės 
valstybės. Kubos apginklavi
mas rakė tomis kelia rimto 
susirūpinimo abiems Ameri
kos kontinentams

— Kremlius pareiškė griež 
tą protestą JAV vyriausybei 

tinėse Tautose iškelti
Šį įvykį rusai vadina pro

vokacija, kuris gali turėti la 
bai rimtas tarptautines pasek 
mes Komunistai kaltina Ame 
riką noru sustiprinti nervų 
karą.

— DE GAULLE, Prancūzi
jos prezidentas rugsėjo 4 d. 
atvyko Vakarų Vokietijon.

- ARGENTINOJE sklinda 
gandai, kad kariškiai reika
laus prez Guido atsistatydini 
mo. arba jį nušalins.

— PERU po kariškių per
versmo, kurie ir dabar turi 
vyriausybę savo rankose, gy 
venimas įėjo į normalias vė 
žes. Tvarkos pastovumą ro
do svetimo kapitalo kr^štan 
plaukimas.

— JAV rugsėjo 1 d yra va 
dinama darbo šventė Ji ten 
taip švenčiama kaip Brazili 
joje pirma gegužės Šiais 
metais rugsėjo mėn. 1 d au 
tomobilių ir kitų su-isiekimo 
priemonių nelaimėse žuvo 
virš 500 žmonių.

— São Paulo gubernatorius 
CARVALHO PINTO dar šį 
visą mėnesį negrįš guberna 
tūron, dalyvaus rinkiminėje 
Jose Bonifacio propagandoje.

— Rinkiminės kovos stebė 
tojų nuomone Jose Bosiiacio 
galimybės būti išrinktam nuo 
lat didėja.

— Lietuviška daàna Puns
ke. «Aušroje» rašydama apie 
lietuvišką dainą Punsko apy

linkėje, V. Pajaujienė paste
bi, kad dainai vystytis reika
lingos sąlygos: ramus, be pa 
vojų, didelių rūpesčių gyve 
nimas, laisvas laikas, be to, 
bendri siekiai, kurie jungtų 
ir burtų visuomenę. Punske 
ypač būtinas reikalas lietu 
viškų dainų išmokyti kaimo 
jaunimą Po pastarojo karo 
Punsko apylinkėje dainai po
puliarinti daug padarė Valin 
čius. Jo sukurtas choras sti 
prus, turi kaimo ansamblio 
pobūdį. 1961 m. pradžioje 
Punske, Liet. Kult. Namų ini
ciatyva, buvo suorganizuotas 
kamerinio pobūdžio moterų 
choras, vad. V. Pajaujienės. 
Chore gastrolės Seinuose, kon 
ceriai Punske turėjo didelio 
pasisekimo.

W. BRANDT ATSAKĖ VLIK© 
VYKD TARYBAI

Berlyno sienos metinių pro 
ga VLIKo Vykd. Tarybai pa
siuntus užuojautos telegramą 
Vakarų Berlyno vyr. burmis
trui Willy Brandini, rugpiū 
čio 22 d raštu iš jo gautas 
atsakymas. Vyr. burmistras 
jo paties pasirašytame atsa
kyme pažymėjo: «Laisvės ko 
vą vykdančius berlyniečius 
s: ėja kuo glaudžiausi ryšiai 
su gyventojais anapus geleži 
nės uždangos. Siunčiame ge 
riausius linkėjimus jūsų kraš 
to ateičiai».

Lietuvos nacionalinė
M.Ma-ž.vvdo biblioteka
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2 pusi, _________

400 JAUNUOLIŲ IŠ HELSIN
KIO Į FED VOKIETIJĄ

Grįždami iš jaunimo lesti 
valio Helsinkyje kelias die 
nas Fed. Vokietijcje lankėsi 
apie 400 jaunuolių iš Afrikos, 
Azijoi ir P. Amerikos kraštų. 
Jie aplankė ir komunistų įves 
tą sieną Berlyne ir pareiškė 
savo nusistebėjimą skirtumu 
tarp rytų bloko skelbiamų pro 
pagandinių apsisprendimo tei
sę kiekvienai tautai. Svečių 
tarpe buvo ir stuaentų, admi 
nistr valdininkų iš Ceilono, 
Indijos, Ugandos ir kt. kraš 
tų. Juos į Fed Vokietiją bu 
vo pakvietusi politinio jauni
mo sąjunga ir atvykus globo, 
jo CDU partijos jaunoji s-ga, 
jaunieji socialištai ir jaunieji 
demokratai Susipažinti su Va 
karuose puoselėjama laisvės 
sąvoka kai kuriuos dalyvius 
dar buvo pakvietusi ir vokie 
čių prof sąjunga ir vokiečių 
studentų organizacijų sam
būris.

— «Gėdos sienos likvidavi
mas būtų didesnis žygis už 
pasiekimus erdvėje* —■ savo 
telegramoje Chruščiovui pa
brėžė jaunieji k nservatoriai 
jš Norvegijos. Ryšium su me 
tine Berlyno sienos sukakti
mi ir ypatingai su rugpiūčio
17 d. įvykusiu jauno bėglio,
18 m. Peter rechterio nužu
dymu, pasaulio spauda pas
kelbė įvairių svarstymų ir iš 
kėlė rimtų padėtį Berlyne, 
nuosaikumo reikalą ir būtinu 
mą vengti didesnio masto de 
monstracijų, kurios galinčios 
ypatingai džiuginti Masvą. 
«Die Welt» (195 nr.j nurodė, 
kad neramumo atvejais komu 
cistiniai gaivalai išnaudoja 
progą savai agitacijai Primi
nęs Maskv s radijo grasini 
mus, kad, girdi, Berlynas su
darąs pavojų židinį ir kad 
«Sovietų Sąjunga negali likti 
abejingu, jei Europos širdyje 
toliau bręs karo suiiepsnoji- 
mo pavojus”, dienraštis pažy 
mėjo, kad sovietinė tezė apie 
Berlyną — pavojų židinį esan 
ti tikra nesąmon,. Tačiau, 
aišku, ji bus ir toliau vis sti

priau panaudojama komunis
tinės propagandos tikslams. 
Jei atsiranda neramumai, tai 
jų atsiradimo pagrindinė prie 
žastis - komunistų pastatyta 
siena Berlyne leidžiamas «Der 
Tag» dienraštis nurodė, kad 
reikia atminti, jog Berlyno eg 
zistavimas ir jo pajėgumas 
siejasi su vakarų valstybių, 
ypač su JAV, tvirtu pasiryži 
mu ginti miesto ir drauge va 
kartečių gyvybinius reikalus.

— Ryšium su naujaisiais 
sovietų pasiekimais erdvės 
tyrimo srityje Stokholmo dien 
raštis «Dagens Nyheter» rašo: 
«Vienu požiūriu aišku jog de 
mokratijos valstybėms dėl to 
visai nėra ko džiaugtis. Kiek 
rusų kosmonautų pastangos 
atspindi padidėjusį karinį pa
jėgumą, tatai reiškia teroro 
pusiausvyros pasikeitimą Sov. 
Sąjungos naudai.

— JAV-se 1961 metais gy
dytojų skaičius padidėjo 4 500 
ir dabar jų yra 261.000 Apie 
tai praneša JAV medikų dr ja 
Čikagoje

ŽVIRBLIAI NUGALĖJO 
LAKŪNUS

Anglijos princesė Margari
ta turėjo įteikti lakūnas pa
žymėjimus. Iškilmės buvo nu 
matytos atlikti angare, t y 
trobesyje, kur laikomi ir tai
somi lėktuvai Bet tame anga 
re buvo privisę daug žvir
blių, kurie palėpėse buvo įsi
taisę lizdus n teršė visą an 
garą Kad neįvyktų laik iš
kilmių mažo nesusipratimo iš 
pastogės gyventojų, buvo nu 
tartu visus žvirblius išvaiky 
ii ir jų lizdus išdraskyti tset 
tie nenuoramos pakėlė tokį 
triukšmą ir alasą visame an 
gare savo čirškimu, kad su 
siklausyti nebuvo galima ir 
iškilmių rengėjai buvo pri
versti jieškoti vietos Kitose 
patalpose, o žvirbliai >ikę nu 
gaiėtojai per kelias dienas 
vėl «atstatė» savo lizdus.

MUSŲ LIETUVA

Venancijus Ališas

Keleivis iš Lygumos
Kažkur toli toli - be krašto, be ribų, 
Be bruožų ir spalvų nuklysta lyguma 
Kaip žodžiai paskiri iš tų tyliųjų kalbų. 
Kuriuos tu pasakei lengvai parausdama.

Kažkur toli toli . Ir medžiai tie gale 
Laukų — manding, ir tie keliauja vis tolyn. 
’’ ik kodėl jų dabar atvėsusia žole 
Šešėliai neseka — suprasti negali

Praeina kažin koks keleivis pro mane.
Pailsęs Koja jo viena visai basa.
A puolęs bus jisai: ta koja kruvina...
Tik tos keistos ugnies iš kur dek akyse?

i A. A ARKIV. TEOF. MATULIONIS 
(radijo kalbelė 1962 IX-2)

Gautas iš Lietuvos laiškas 
skelbia, kad šių metų rugpiū 
čio mėnesio 21 dierą mirė 
mūsų tautos ir Katalikų Baž
nyčios didvyris arkivyskupas 
Teofilius Matulionis Jis palai 
dotas rugpjūčio 23 dieną Kai 
šiadorių katedroje. Velionis 
gimęs 1873 metais liepos 4 
dieną, taigi ėjo jau devynias 
dešimtuosius savo amžiaus 
metus. Praėjusių metų pabai
goje popiežius Jonas XXIII 
pagerbė mūsų tautos kankinį 
pakeldamas į arkivyskupus.

Amžiną Atilsį velionis arki 
vyskupas l eofilius Matulionis 
perėjo savo gyvenime ilgą 
kankinystės kelią. Bevėik vi 
są kunig vimo ir vyskupavi
mo laiką jis buvo stumdomas 
varinėjamas ir kankinamas 
beiše itų kalėjimuose. Pijus 
XII slaptai jį paskyrė vysku 
pu dar prieš didįjį paskutinį 
karą, kai jis buvo Petrapilyje 
klebonu. Savu kunigišku veį 
klumu ir dr^sa liek įgriso ko 
munistų valdžiai, kad jį jau 
1921 metais suėmė ir tardyda 
mi, kankindami uždarė į ka 
Įėjimą ir vežiodami iš vieno 
kalėjimo į kitą pagaliau uždą 
rė šešeriems metams į Solov

ku salas prie sunkių darbų 
medži k rtimo miškuose Šal 
tyje, alkyje ir nemigose tiek 
išsikankino, kad pasidirė pa 
našus į šešėlį, o ne į žmogų. 
Po dvylikos kančių metų pa 
galiau Lietuvos valdžia 1933

1962 m. rugsėjo 7 d'

meta:s išgavo vyskupą Teofi 
lių Matulionį kartu su kitais 
11 kunigų mainais su bolše 
vikų belaisviais Kada pervė 
žė tuos 12 iškankintų, nepana 
šių į žmones apaštalų, paaiš 
kėjo, kad tarp jų lazdute pá 
siramščiuodamas eina, ii nu 
silpimo svirduliuodamas vys 
kūpąs Matulionis. Kai kurie 
jo draugai kunigai, kurie bu 
vo su juo kartu kelionėje tik 
Lietuvoj sužinojo, kad jis 
vyskupas.

Kiek atsilsėjęs ir apsilan
kęs Romoje pas šv. Tėvą Pi 
jų XII ir aplankęs lietuvių 
parapijas Šiaurės Amerikoje, 
vėl grįžo j Lietuvą ir po mir 
ties vysk. Juozo Kutkos 1943 
metais sausio 9 dieną buvo 
paskirtas Kaiš adorių vysku
pijos ordinaru Tuo laiku vo 
kiečiai naciai buvo okupavę 
Lietuvą Panašiai kaip nuo 
bolševikų, taip ir nuo vokie 
čių vyskupu teko patirti 
daug nemalonumų Vyskupas 
buvo parašęs gestapui protes 
tą, kam vokiečiai suiminėja 
Lietuvos jaunimą net bažriy 
čiose ir šventoriuose ir veža 
j darbus Vokietijon. Vysku 
pas buvo iškviestas į gestapą 
ir grasinamas areštu Bet su 
žinoję, kad jis jau bolševikų 
kalėjimuose išbuvo 12 metų, 
nedrįso areštuoti, bet jgrasi 
no daugiau nekovoti prieš na 
cių karišką valdžią

Ką nedrįso pada-yti vokie 
čių gestapas tą padarė bolše 
vikų enkavedistai - vyskupą 
Matulionį ant’os okupacijos 
metu vėl suėmė ir ištrėmė į 
Rusiją už tai, kad jis taip 
pat protestavo prieš jaunimo 
komunistinimą. Prieš pask> ti 
nį karą išbuvęs rusų kalėji 
muose 12 metų, štai vėl nu 
teisiamas dešimčiai metų į 
Vladimiro kalėj mą Ir tenai 
bado ir sunkių darbų iškan
kintas jau senelis 83 metų, 
Stalinui mirus, 1956 metais 
paleidžiamas iš kalėjimo. Be: 
kaip nustojusiam visokių žmo 
gaus teis ų ir buvusiam 22 me 
tu bolševikų kaliniu sovietų 
valdžia jau nebeleidžia užim

(pabaiga 3 pusi)

Broliški Ryšiai ir Menkos Kokybės Prekės
«Komun'stas»: per visą gyvenimą neapvažiuotum sovietų 

miestų, ūkiniai saistomų su Lietuva

Elta Lietuvos ekonominiai 
ryšiai su įvairiomis Sovieti- 
jos respub ikos vadinami skam 
biu vardu — broliški ryšiai... 
Lietuvos įmonių pagamintos 
prekės keliauja į šimtus So 
vietijos miestų. Kaip tie <bro 
liški ryšiai» yra suraizgę Lie 
tuvos ūkio gamybą su visa 
Sovietija, apie tai vaizdžiai 
pasakoja du rašytojai P Gied 
raitis su G. Metelskiu Vil
niaus «Komunisto» (7 nr.)skil 
yse.

Pirmiausia, jie pažymi, kad 
su Lietuvos respublika ekono 
minius ryšius palaiko apie 
1.000 «broliškų tarybinių res
publikų» įmonių. O Lietuvos 
darbininkų rankomis gamina 
ma produkcija, esą, siunčia
ma į keletą šimtų šalies (su
prask, Sovietų Sąjungos — E.) 

miestų. Autoriai taip susižavė 
ję tais plačiais ūkiniai ry 
šiais, kad sušunka — ne. ne
užtektų viso gyvenimo apva 
žiuoti miestams ir gamy
kloms, su kuriais Lietuva šie 
ja ekonominiai ryšiai.

Jei visų turistų, Lietuvą 
lankančių, keliai būtinai veda 
per Maskvą, tas pats pasaky 
tina apie, «Komunisto» žo
džiais, draugystės kelią (tiks
liau — ūkinės priklausomy
bės, išnaudojimo, Lietuvos ū- 
kio apiplėšimo kelią — E ).

Maskvoje rasime ir pastatą 
pačiame centre, Vorovskio 

' gatvėje (tai buvęs nepr. Lie 
tuvos Pasiuntinybės namas — 
E.) — čia veikia Lietuvos Mi
nistrų Tarybos atstovybė prie 
Sovietų S gos Min Tarybos. 

To namo šeimininkas — K. 
Gabdankas ir «Komunistas» 
tą įstaigą, nesivaržydamas ir 
nerausdamas, vadina... drau
gystės namu. Toji «Lie. u vos 
atstovybė» nieko bendra netu 
ri su politiniu atstovavimu, 
greičiau tai įstaigą, lyg koks 
voratiklis nubrėžęs apimąs 
Lietuvos ūkinius ryšius su vi 
sa Sovietija ir atvirkščiai. Čia 
gali pamatyti, kokia ūkio pro 
dukcija plaukia į Lietuvą, ir 
kiek įmonių su pagamintų pre 
kių kiekiais aprūpina tuos 
šimtus Sovietijos miestų, ku
rių ir per visą gyvenimą ne
apvažiuosi.

Pasirodo, Lietuvai produk
ciją tiekia 247 Maskvos mies 
to ir srities įmonės, jų tarpe 
ir Lichačiovo vardo autom© 
bilių gamykla. Šioji siunčia 
automašinas, šaldytuvus, mo
torus, jų atgarsines dalis. Be 
to, iš Maskvos gamyklų Lie
tuvon siunčiamos staklės, kra 
nai, plienas, elektros vari

kliai, įrengimai tekstilės pra 
monei ir plataus vartojimo 
prekės.

Giedra tis su Metelskiu džiū 
gauja, kad Lietuva ūkiniai to 
Ii pažengusi ir tai įrodo me
talo šuva t jimas. Esą, per 
paskutinį deš.mtmetį Lietu
vos suvartojamo metalo kie 
kis padidėjęs 8 karais. Dau 
giausia metalo Lietuvai Kri- 
voj Rogo (Ukrainoje) meta 
lurgai

Iš tų šimtų miestų, į ku 
riuos keliauja Lietuvoje paga 
mintos prekės, galima keletą 
paminėti. Štai, Vilniaus garny 
klos elektrinio suvirinimo ag 
regatai patenka į Kamni mies 
tą ties Kaspijos jūra, jie siun 
čiami ir katilų gamyklai Te 
ganroge, o Lietuvoje paga 
min.oš ska.čiavimo m šinrs 
staklės,dėk rografijos pr e 
taisai pasiekia Maskvą Azer 
baidžaną, Ukrainą ir eilę kitu 
respublikų Lietuviški l a dai 
matomi Maskvos teatruose. 

viešbučiuose, ne taip senwii 
jie papuošę ir Suvažiavimų 
rūmus Kremliuje.

Kai atsiduri maskvinėje 
Gabdanko įstaigoje, pasirodo, 
joje gali patirti ir apie vad. 
“stūmikus”. Ir “Komunistas* 
dejuoja, kad Sovietijoje dar 
šiuo metu tokie “stūmikai” i plačiai siaučia, keliaudami 
iš krašto į kraštą, įkalbinėda 
mi, “patepdami” ir siekdau i 
įsigyti įvairių deficitinių pre 
kių, mašinų, įrengimų. Pri 
kemšami sandėliai su šiuo 
metu nereikalingomis medžią 
gomis ir guodžiamas! — o gal 
kada nors prireiks?

O kai išvykę iš Gabdanko 
«atstovybės» “Komunisto” ben 
dradarbiai pavažinėjo po So 
vietijos miestus. įvairiose ve 
tose rado Lietuvoj^ pagamin 
ta> prekes su .. įvairiais de
fektais (taigi, skubos dar
bas E ). Pvz , Rostovo 
universalinėje parduotuvėje 
buvo matyt; kostiumai, kurijos
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A. A ARKIV. T MATELIONIS 

ti vyskupo sostą Kaišiadory 
se, bet ištremia į Šeduvos 
miestelį ir tenai komunistą 
policijos priežiūroje, panašiai 
ka^ p kardinolas Stepinac, iš 
būva iki savo garbingos mir 
ties rugpjūčio 21 dienos.

Man teko velionį labai gc 
rai pažinti. Aš lenkiu prieš 
jį gaivą ir meldžiuosi ne už 

. jį, bet prie jo. Tai buvo didis 
šventasis ir tikėkimės, kad 
Bažnyčia susirūpins jį pa 
šaukti į altorių garbę, O' mū 
sų išvarginta tau elė gaus po 
šv. Kazimiero antrąjį šventą
jį: ir gyvenimo kankinį už 
Bažnyčią ir Tėvynę amžinos 
atminties Teofilių Matulionį. 
Jis to vertas, ir jis užsipel 
nė. Jei teks rašyti jo gyveni 
mą, ir aš galėsiu pridėti dide 
lį pluoštą žinių iš pasikalbėji 
mų su juo grįžus iš Solovkų 
kalėjimų Graudu buvo klau
syti, kaip jis pasakodavo apie 
Mišias, kai kalėjime Solov- 
kuose laikydavo vidurnakty, 
kai visi sumigdavo, pasitie
sęs ant kėdutės rankšluostį, 
© kielikas buvęs kons -rvų dė 
žutė, o bažnytiniai rūbai su 
driskęs rusiškas vatinukas. 
Ašaros byrėdavo beklausant 
jo pasakojimų

Mes lietuviai gyvendami 
laisvėje nesuprantame šv, Mi 
šių vertės ir tingėdami, ar 
nepaisydami apleiižiame šven 
tąją dieną kartais be m žiau- 
šios priežasties, susitiksime 
su kankiniu a a. Ark Matu’io 
niu Anapus, tada gėda ir sar 
mata mus deginte degins, ne
turėsime nė kur akių dėti kai 
suprasime, kiek vyskupas ken 
tėjo kaip Dievo tarnas dėl 
Mišių ir tikėjimo dalykų Te
gul jo pavyzdys šiandien mus 
uždega į religinį uolumą, kad 
nereiktų sulaukti ir čia Bra
zilijoj panašitį laikų, kad tik 
palėpėse pasislėpus galima

Halina Didžiulytė Mošinskienė

Nirvana
Išnyksime mes, kaip nyksta viskas, 
Juodo sparno šešėly plačiame.
Išnyksime mes, kaip dūmai vaiskūs 
Galingo aukūro kvapniame smilkime.

Išnyks skausmai ir baimė.
Išnyks ašaros ir rauda... —
Išnyks ir permatoma laimė,
Išnyks ir baisiausia skriauda. —

Teliks atminimai neryškūs
Praeities liūdnos ir džiaugsmingos. —
Gal tik tie atspindžiai blyškūs
Pasakos gražios, bet taip beprasmingos.,.

— Birželio 11 d. Vilniaus 
Karininkų namuose vyko So
vietų Sąjungos Rašytojų s 
gos karinės grožinės literatu 
ros komisijos biuro išvažiuo
jamasis posėdis, skirtas aps
varstyti karinės tematikos 
klausimus literatūroje. Buvo 
atvažiavę daug svečių iš 
Maskvos ir kitų respublikų. 
Pasitarimą atidarė Rašytojų 
s gos vald pirm E. Mieželai 
tis, o pranešimą apie lietuvių 
karinės grožinės literatūros 
padėtį ir uždavinius padarė 
V Reimeris

— Raseiniuose buvo su
kviesta Lietuvos Mokslų -aka 

bus išklausyti šv Mišių. Kai 
žmogus kokio dalyko nusto
ja, tik tada pradeda jį bran
ginti.

Už Amžiaą Atilsį vysk. Ma 
tulionį a sidurkime prie ger i 
jo Dievo ar už jį ar prie jo 
sukalbėdami maldelę

T. Jonas Bružikds S J.

MŪSŲ LIETUVA

demijos lietuvių ir k. literatu 
ros instituto mokslinė konfe
rencija «uiteratūra ir dabar
tis Šioje konferencijoje pa
daryti pranešimai liudyja a- 
pie raseiniškių «pasitarimų» 
pobūdį. Taigi, J. Lankutis, V. 
Kubilius, J. Kam nskas svare- 
tė tokius klausimus: literatū
ra ir komunistinė visuomenė, 
kolchozinio gyvenine klausi 
mui pastarojo me’o prozoje 
ir pan. Visi kalbėję konferen 
ei joje kėlė pageidavimus ra
šytojams. Pagal Vilniaus radi 
ją, pagrindinė mintis buvusi 
tokia: literatūra turinti pade 
ti gyventi ir kurti, kovoti ir 
laimėti Mokslinė konferen
cija buvo išvirtusi ir j ateis 
tinio pobūdžio mitin ą. Visa 
eilė kalbėtojų džiaugėsi Ra
gausko mintimis jo knygoje 
puolė religiją, prikišo rašyto i 
jams, kad jie menkai kovoją 
prieš religinius prietarus, pa 
siūlė, kad teatre būtų pasta
tyta «Altorių šešėlyje», tik,, 
girdi, atitinkamai knygos vieį 
tas pakeitus.. 1

Vilniaus radijas_pripaži
no, kad’komunistiniai auklė
jant Lietuvos žmones vis di
desnį vaidmenį vaidina liau
dies teatrai, dramos rateliai. 
Siekiant dar labiau aktyvinti 
jų darbą, neseniai paskelbta 
Lietuvos liaudies teatrų ir sa
viveiklinių dramos kolektyvų 
apžiūra.

— Šią vasarą Vilniuje pasi
rodė Jankausko romanas «Vi
duryje didelio lauko». Knygo 
je pasakojama apie praėjusio 
karo baisumus, be to, pasak 
Vilniaus radijo — apie «nacio 
nalistų nusikalstamus darbus» 
ir klj

v
— Birželio mėn. pradžioje 

Lenkijoje buvo surengta Čiur 
lionio paveikslų ir reproduk 
cijų paroda. Krokuvos spau
da ta proga paskelbė straips 
nį apie «Čiurlionį Kròkuvo-
jé», lietuvio muziko gyveni 
mą ir kūrybą.

LIETUVA
YRA VINIS
EUR O.P O S 

pcy M £

1962 m rugsėjo 7 d

— Lenkijos Mokslų akade
mija Wroclavo (Breslau) mies 
te išleido T. Buck lingvistinį 
darbą «Kristijono Donelaičio 
kirčiavimas». Veikalo 150 psl

— Lietuvos radijo ir televi 
zijos komitetas bei Rašytojų 
s-ga paskelbė uždarą radijo 
pjesių konkursą. Skiriamos 
premijos 500, 350 rublių ir 
mažesnės. Nurodyta, kad kon 
kurse gali dalyvauti Lietuvos 
piliečiai, rašantys lietuvių ir 
rusų kalba.

— Pagal Kauno dailininkų 
sk. pirm. J. Vaičio žodžius, 
Kauno dailininkai vis daugiau 
prisidėsią prie «komunistinės 
visuomenės auklėjimo dar 
bo». Esą svarbu dailės darbų 
tematika ir džiugu, anot Vai
čio, kad parodose garbingą 
vietą radusios revoliucinės, 
istorinės, taikos, kolūkinio gy 
venimo temos. Vaičys iškėlė 
kai kuriuos Kauno dailia nkų 
pastaruosius darbus, pvz., 
ypatirgai iškeltas Č. Kontri
mo «Nemunas Dnepras», kuri 
nių ciklas, Varašiaus «Kolū
kio brigadininko Ragauske 
portretas», Kom. suvažiavimo 
delegato Kuzmino portretas. 
Dar atkreiptas dėmesys j pa
veikslus antireligine temati
ka, pvz., «Dievas su mumis». 
Šiais metais Vilniuje numato 
ma surengti respublikinę por 
tretų parodą.

— Su diplominiais spektak
liais Vilniaus dramos teatre 
pasirodė devyni valst konser 
vatorijos teatrinio fakulteto 
diplomantai. Šalia kitų veika 
lų, buvo inscenizuotos J. Bal 
tušio «Parduotos vasaros».

«KKKnKKKnKKKHKHKHKKMnK *•.««»

- NEUŽMIRŠKITE SAVO 
LIETUVIŠKOS PAREIGOS, PA 
REMKiTE JAUNIMO NAMŲ 
STATYBĄ.

Vilniaus “Lelijos” fabrikas pa 
siuvęs pagal seną madą ir 
dabar prekės neturinčios pa 
klausos. Maskvos trikotažo 
bazėje buvę sulaikyta apie 
9 000 Š aučiūnaitės vardo fa
briko trikotažo gaminių - 
rasta daug defektų, grąžinta 
į Kauną. Vėl Mordovijoje at
sisakyta par uoti daugiau kaip 
1 000 porų veltinių — jie buvę 
blogos kokybės (pagamino 
Anykščių Spartako fabrikas). 
Nusiskundimai, reklamacijos 
dėl Lietuvos fabrikų, gamyklų 
produkcijos, kokybės, girdi, 
dar vis gaunamos. Pagal “Ko 
nunistą’, tai turi kelti nerimą 
le tik ūkio darbuotojams, bet 
r pačiai partijai. Ir čia leng 
ai paaiškinama, kad daugiau 
ia esąs kaltas silpnai Lietu 
aje vedamas politinis dar 
ts. Nedaug esą verti ir visi 
ažūs žodžiai apie tautų 
augystę Tai teigdamas žur 
las, kalbėjęs tikrumoj apie 
įtuvos ūkio apiplėšinėjimą, 
prastais tempais skatina- 
gamybą, aišku, neturėjo 

Tindo girtis nei broliškais 
iais, nei tuo didinguoju 
lugystės keliu».

Lietuvos įjungimas i SSSR - Maskvos Diktatas
DR. A GARMUS 

Buv. Liaudies Seimo narys

Jau bolševikų okupacijos 
pradžia, ypačiai laikotarpis 
nuo 1940 m. birželio 15 d. ligi 
liepos 21 d., buvo dideūo 
triukšmo, beprotiško skubėji
mo viską griauti, keisti ir va 
ryti dienos Paleidę į Lietu 
vos visuomenę visą savo me 
lo propagandos arsenalą, bol
ševikai stengėsi į,visą Lietu
vos griovimo darbą atlikti 
kuo trumpiausiu laiku Šioje 
srityje jie yra prityrę specia 
listai ir griovimo darbą dirba 
tikrai stachanoviškais tempais. 
Toks nepaprastas jų skubėji
mas aiškiai rodo, kad visą tą 
darbą jie narėjo užbaigti, kol 
dar Lietuvos visuomenė neat 
sipeikėjo nuo 1940 m. birželio 
15 d. suduoto skaudaus smū 
gio, kai į visus mūsų teritori 
jos kampus prisigrūdo pilna 
raudonarmiečių ir jų plerpiau 
čių tankų Ir tikrai, tomis die 
nomis ne tik eiliniam pilie
čiui, bet dažnai ir platesnio 

aki:ač o inteligentui, nors jis 
ir pažino bolševizmo teoriją 
ir daug girdėjo apie jos prak 
tiką, sunku buvo susigaudyti 
ir tiksliai susiorientuoti, ką 
gi iš tikrųjų bolševikai mano 
su naujai užimtais Pabaltijo 
krašt&is daryti, kokie jų ti
krieji planai, kas mus laukia 
ateityje?

Tikrųjų bolševikų agentų — 
komunistų partijos narių prieš 
bolševikų invaziją Lietuvoje 
buvo labai mažas skaičius, 
berods, nepilni 700 Juk jau 
brveik po visų metų savo 
viešpatavimo, kai į komunis
tų partiją stengėsi pakliūti 
nemaža karjeristų, jos narių 
skaičius, kaip iš Lietuvos ko 
munistų partijos centro komi 
teto sekretoriaus A. Snieč
kaus ataskaitinio pranešimo 
V ajam LKP (b) suvažiavime 
1941.II.5 matyti, tesiekė tik 
vos 3 000 taigi, jie tesudarė 
vos tik apie 0,1 procento vi

sų Lietuvos gyventojų. Ir tai 
apie 75% tų komunistų parti 
jos narių sudarė žydai, liku
sius —- Lietuvos rusai, lietu 
viai ir kitų tautybių žmonės. 
Tačiau t’krųjų darbininkų — 
fabrikų darbininkų jų tarpe 
beveik visai nebuio.

Inteligentų jos eilėse tebu
vo labai mažas skaičius. Ir 
bolševikams, kai po jų inva
zijos risireikė tų inteligeoti 
nių jėgų, nieko kito neliko, 
kaip tik į darbą visomis prie 
menėmis traukti kitns, nors 
jiems ir priešingas inteligen- 
tines pajėgas, Nors komūnis 
tų partija buvo menko inte 
lektual nio lygio, bet nė kiek 
nekliudė jai dėtis vienintele 
Lietuvos gyventojų atstove. 
Raudonosios Armijos ir NKVD 
durtuvų saugomas, šis nedide 
lis komunistų skaičius, vos tik 
bolševikai į Lietuvą įžygiavo 
klausydamas Maskvos įsaky
mų, paleido j darbą visą sa 
vo aparatą ir tuojau suspietė 
visas pakrikusias eiles Visuo 
se fabrikuose, įmonėse ir įs- 
tai ose komunistai stengėsi 
pastatyti po vieną kitą savo 
narį ar bent patikėtinį, kuris, 

terorizuodamas kitus savo ben 
dradarbius, stengtųsi aklai 
vykdyti komunistų partijos 
valią Juk visos tos gausios 
demonstracijos buvo suorga
nizuotos vienodomis priemo
nėmis Toks komunistų parti
jos narys įmonėje ar įstaigo
je nemėgo per daug kalbėti 
ar debatuoti. Jis tik griežtu 
tonu įsakydavo kit ems, kad 
reikia padaryti tą ar kitą da 
lyką, kad tą ir tą valandą jie 
visi turi dalyvauti demonstra 
cijoje, o kas nedalyvaus, te
gul atsimena, ktd tik «liau 
d es priešai» tokiose «džiau 
gsmo» demonstracijose neda 
lyvauja. O kaip su tokiais 
«liaudies priešais» Sovietų 
Sąjungoje elgiamasi, Lietuvos 
gyventojams per daug aiškin 
ti nereikėjo, buvo aišku iš 
žinių per visą dvidešimtmetį 
iš SSSR ateinančių.

Štai kokiu būdu organizuo
jamos tos demonstracijos, to 
dėl nereikia stebėtis, kad jos 
būdavo gausios. Vis dėlto, ne 
žiūrint tokių pr emonių, lietu 
viai mažai dalyvaudavo.

(B D.)
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Kas Vertas
(pabaiga)

Kai ir mes katalikai pradė 
sime visuose gyvenimo reika 
luose teirautis, kaip į tai žiū 
ri Kristus, ką nurodo Jo įs
teigtoji mums vadovauti Baž
nyčia, tada pradėsim laimėti 
kovą su komunizmu.

Būtų neteisinga sakyti, jog 
šiais laikais nebėra uolių pa 
siaukojančių katalikų. Ne tik 
tūkstančiai jaunimo aukojasi 
eidami į seminarijas, į vienu© 
lynus, tarnaudami ligoninėse, 
prieglaudose, kalėjimuose, ke 
liaudami į svetimus kraštus 
Kristaus evangelijos skelbti 
Mums žinoma jog daug vaiki 
nų ir mergaičių ir vedusių 
porų pasisiūlė į «Popiežiaus 
savanorių» eiles, kai Jonas 
XXIII pakvietė pasauliečius 
vykti į misijų kraštus ir pa
vojuje atsidurusion Lctynų 
Amerikon. Vienam tokiam pa 
sauliečiui apaštalui labai kuk 
liai išlaikyti reikalinga turėti 
namie penkis šimtus rėmėjų, 
kurie aukoja po vieną dolerį. 
Atsiranda ir tokių rėmėjų. 
Bet ar tokia yra katalikų dau

— Ateitininkų Federacijos 
Valdyba šaukia nepaprastą 
konferenciją. Konferencija į 
vyks 1963 metais vasario mė
nesį 21-23 dienomis New Yor
ke. Nepaprastoji konferenci
ja turi visas kongreso teises. 
Į konferenciją renkamas vie
nas atstovas nūo 25 narių Ir 
nuo likučio ne ) ažesnio kaip 
13 dar vienas atstovas Ma 
žesni vienetai renka vieną 
atstovą nežiūriūrint narių 
skaičiaus.

Laimėti Kova?
guma? Ar negalėtų ir neturė
tų būti jų daug daugiau? Ar 
tikras katalikas tėvas ir moti 
na galėtų drausti savo sūnui 
ir dukrai pasišvęsti tarnauti 
Kristui ir žmonėms, jei jie ti 
krai tikėtų ir mylėtų Kristų? 
Visi apsnūdusieji, šykštieji, 
katalikų tikėjimu pasaulyje 
nesirūpinantieji katalikai tu
rėtų atsiminti ir kas dieną 
sau pritaikyti mirusiojo komu 
nisto, žodžius; «Jei kurią die
ną nustočiau būt1 veiklus ko 
munistas, tai aš nebebūčiau 
joks komunistas». Jei kurią 
dieną aš nesu veiklus katuli 
kas, aš nesu tikras katalik. s. 
Čia tinka ir Išganytojo žo- 
džiai: «Kas ne su manim, tas 
prieš mane. Kas su manim 
nerenka, tas barsto» «Nėr 
didesnės meilės už tą, kaip 
kad kas guldo gyvybę už sa 
vo prietelius» Tad ir mūsų 
tikėjimas bei meilė Kristui 
yra tik tiek tikras, tik tiek 
gyvas, kiek mes įstengiame 
dėl Jo ukotis ir aukoti.

J Kidykas, S.J.
«Žvaig dė>

— Kovo mėnesio 17 ir 18 
dienomis Čikagoje ir kovo 24 
d New Yorke posėdžiavo A 
tėitininkų Federacijos Tary
ba. Tarybos posėddžio proto-

P. Babickas

Vasaros Sakti
Tylią vasaros naktį prie jūros salos
Tiktai du žiburėliai žėrėjo;
Tu žadėjai mylėti mane visados, 
Taip meiliai ir taip tyliai žadėjai.

Mano laivas jau rytą į tolį išplaukia,
Pasiliks tik griaudus atminimas.
Ar minėsi mane kada nors, auksaplauke, 
Gal šypsosies kitam, greit nurimus?

Atsakyk., ko tyli? Niekas mūsų negirdi,
Senas žvejas miegoti nuėjo, —
Ar jauti kažkas prašos į mudviejų širdį, 
O gal jūra šiūrena, gal vėjas?

Ne, ne jūra šiūrena. ne medžiai, ne vėjas,
7 ai tik sielos manos ilgesys.
Mes užmiršim abu, ką šią naktį kalbėjom, 
Kai žvejys žiburėlius gesins.

kolas ir pranešimų santrau 
kos buvo išsiuntinėtos u 
siems ateitininkiškiems vie 
netams São Paulį raštai pa 
siekė ik èiomL dienomis

— Lietuvos Salaziečių gim
nazija Itali oje šiais metais 
atšventė savo veikimo de
šimtmetį.

«Salaziečių Balsas» ap
rašo tokį dviejų brolių susi 
tikimą: Šiais metais salazie
čių klierikas MeÇys Burba 
surado savo jaunesnįjį brolį, 
apie kuri nieko nežinoj< 18 
metų Jaunesnysis brolis 5 
metų vaikutis pabėgėlių są- 
mišyje at iskyrė nuo šeimos 
ir pasimetė Nepažįstama mo 
teriškė pervežė jį per Vokie- 

tijoB sieną Čia jį įsisūnino 
viena amerikiečių šeima. Pa 
keitė vaiko ne tik vardą pa
vardę, bet net ir gimimo da
tą. Tačiau, kai jis atvažiavo 

.į Vokietiją atlikti karinės 
prievolės, susitiko savo bro
lį Gaila, laikraštis nepaduo 
da smulkesnių suitikimo ap
linkybių.

PILULÊS PRIEŠ BAIME

Moksliškame žurnale «Moks 
las ir gyvenimas» pranešama, 
kad medicina papildė savo at 
sargas dar vienu gink*ų prieš 
žmonijos negalavimus bei silp 
numus: piliulėmis ir švirkštais 
prieš baimę «Mūsų armijoje 
— rašo žurnalas — uaugiau 
nebebus bailių, Mūsų priemo 
nės pavers ir zuikį liūtu» Iš 
Indijoje augančios žemaūgės 
žolės, turinčios pavadinimą 
Rozelfia serpentin chemikai 
ištraukė substanciją rezerpin 
kuri mažindama kraujo spau
dimą, nuramina nervuotis, ir 
išsigandusius žmones Šią 
priemonę gydytojai vartoja 
prieš baimę, paniką ir nemi 
gą Tokį pat veikimą turi ir 
nauji vaistai Milatin ir Obli- 
von, paversdama pačius užkie 
tėjusius bailius drąsuoliais. 
Daug taikomi tam tikslui ir 
kobros nuodai, kurie nuteikia 
amfetamin, erzindamas smegę 
nų nervelius, atitolina nuovar 
gj, mieguistumą, alkį ir troš
kulį, lyg užburtos lazdelės 
mostelėjimu ir vienkart išsi
vysto minties aštrumas. Am- 
ietamin mažina norą miegoti 
fr duoda žmogui galimybę 
dirbti begaliniai daug valan
dų be noro pailsėti.

V. Gražulis

Pavasaris Lietuvei
Pr. Alšėnas

Mūsų gimtajam krašte — 
Lietuvoj,’ vos tik pradėjus 
sniegui tirpti ir gamtai atbus 
ti iš gilaus miego, tuojau iŠ 
Šiltų kraštų grįžta mažasis 
pavasario pranašas — viever 
sys. Dėl savo mažumo ir sa
votiško čiulbėjimo — vyturta 
vimò, jis dažnai vadinamas 
vyturėliu. Ką tik atskridęs, 
tas vyturėlis, tarytum mažy
tis pilkas lopelis padangėje, 
planiruoja Sau sparneliais ore 
laikydamasis, beveik vis toj 
pačioj Wetefój, gana augštai 
ir, be jbkio perstojimo, skel
bia žmonėms pavasarį:

«Čyruvyru, čyru vyru pa va
[saris, 

Palikau vaikelius nelesintus 
Parlėksiu — palesinsiu...»

Tokių paukštelių, kaip mi 
nimas vyturėlis, čia Šiaurės 
Amerikoj, nėra. Nes, kas 
kraštas — tai pavasaris. Vi 
suose kraštuose pavasariai 
skirtingi, o taip pat — ir aug 
menija (medžiai, gėlės žolės). 
Ir paukščiai bei žvėreliai 
skirtingi, taip, kaip ir patys 
pavasariai. Juk ir pavasarių 
yra visokiausių. Skirtingi pa
vasariai yra mūsų mylimam 
krašte — Lietuvoj, skirtingi 
čia Amerikoj, o Jūs — mie 
lieji vaikučiai, pergyvenat 
dargi ir savo pavasarį, kuris 
bene gražiausias šioje žemėj 
Žmogaus gyvenimo pradžia, 
jeigu ji gražiai tvarkoma, yra 
begaliniai graži, spalvinga, ta 
rytum puikiausia gėlė.

Vyturėlis yra labai nedide 
lis, pilkas paukštelis. Kodėl 
pilkas? Dievulis, matyt, todėl 
jį sutvėrė tokiu, kad jis, su
sikrovęs lizdelį prie pilkų že 
mės grumstelių, būtų nepas
tebimas ir išvengtų vanagą 
ir kitokių plėšriųjų priešų. Va 
nagai yra žymiai didesnio 
ūgio paukščiai su labai aš 
triais nagais ir tvirtais sna
pais, kurie drasko kitus 
paukščius ir jų mėsa maiti
nasi.

Kai tik išgirsta vyturėlį pa
dangėje vyturiuojant, lietuvis 
ūkininkas iš pastogės traukia 
plūgą, smailina į kalvę nusi
nešęs noragą (tai priekinį 
plūgo tam tikros paskirties 
peilį, kuris raiko, tarytum 
duoną, ariamą ir purenamą 
žemelę, kad javai geriau 
augtų).,.

Yra dar daug daugiau to

kių pranašų, kurie gražiau
siais balsais ir garsais skel 
bia žmonėms auštantį pava
sarį. Pažymėtina jų tarpe dar 
gegutė - gegužėlė. Ji, atskri
dusi ir įtūpusi į medį, tokiu 
labai gūdžiu, vienodu balsu 
ima kukuoti: v

«Ku kū, ku kū, ku kū...»
Iš pasakojimo atrodytų, kad 

tikrai jos kukavime perdaug 
monotonijos vienodumo. 
Tačiau josios <ku-kū* žmo
nėms nepabosta: Priešingai — 
jie gegutės kukavimą libai 
myli, jo laukią, o išgirdę — su 
didėliu įtempimu klausosi,

Gegutės' kukavime esama 
tam tikrų akordų, primena© 
čių tarytum kažkokią subti
lią raudą, aimaną ar ši i p ką 
nors susijusio -su graudulingu 
mu Daugelyje lietuv šku dai 
nų gegutė ir jos balsas mini 
ma. Nemaža buvo sukurtų 

dainų ir mūsiškių partizanų 
kovojusių dėl Tėvynės lais 
vės ir žuvusių nelygioj kovoj 
įpinant gegutės kukavimą.. «

Lietuvoj, labai ankstyvą pa 
vasarį, belaukdami gegužėlės 
atskrendant ir jos pirmo už- 
kukavįmo, visi, o ypatingai 
vaikai, stengdavosi turėti 
kiek nors pinigų. Buvo galvo 
jama, jog, jeigu gegutė pirmą., 
kartą užkukuos be pinigų, vi 
sus metus pinigų neturėsi. To 
dėl vaikai tam reikalui pini-, 
giukus taupydavo, be reikalo 
neišleidinėdavo, o po pirmojo, 
gegutės užkukavimo nusipirk 
davo ką nors naudingo.

Labai įdomus paukštis , dar 
būdavo gandras arba garnys 
Jis, priešingai mažyčiam vy, 
tureliuų. gana didelis, labai 
ilgu raudonu snapu, jr ilgoms 
(taip pat rau do noms). kojoms.

(B. D.)
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T FABRICA DE MALHAS
i vii.. : —'v' '

' '? - Petras Šukys
gamina meniškus ir stiprius megstinukus, rūbelius nau

jagimiams ir kit. .
Rua Jundiapeba, 45, Fone : 63-4258 Vila Zelina (arti R 

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

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

Lietuvi
Klausyk ir temk

LIETUVIŠKA PROGRAMA
kuri yra transliuojama kiekvieną sekmadienį, 

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

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

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

IRENE G RITĖ N AS ‘
Advogada

ESCRITÓRIO £ RESIDENCIA
Praça da Sé, 323 - 10 c/1011102 Rua Coelho Neto, 281

Fone 33-9951 Fone: 63-3697, V. Prudente rliANAb & UIA. LI

Escritório Contábil Vila Zolina S/C ltda.
(REGISTRADO NO C.R.C.)

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

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

tes - Requerimentos em geral - Defesas e recursos

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

Madeiras em gerai

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

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

Nanque - Estado de Minas Gerais

LIETUVIŠKŲ PAMALDŲ KA 
LENDORIUS

Pirmą mėnesių sekmadienį: 
Parque das Nações 1€ vai. 
Casa Verde, Í7,15 vai.
Antrą :
Bom Retire, 10 vai.
Utinga 18,00 vai., •

Trečią:
Agua Rasa 8 vai.,
Moinho Velho 11 vai.,
Lapa 16 vai., !
K e t v irtą:1 .
Vila Guilheçmine 17 vai.
Paskutinį:*
Vila Anastaciooe‘8 vai., 

lietuviškų programos 
TRANSLIACIJOS

i (Lietuvos laiku)

VATIKANO RADIJAS

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

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

RIO DE JANEIRO

Lietuvių radio valandėlė 
«A voz da Lituania» yra trans 
liuojama PIRMADIENIAISnuo

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

ANTANC r)AVlI_C^lO
INDUSTRIA DE ARTEFATOS PLÁSTICOS

“PAVILONIS”

KIRPIMO IR. SIUVIMO MOKYKLA

•• j © ir i j a ”
Mokina kirpimo siuvimo, madų mode 
lių braižybos ir pritaikomojo meno.

Paruošia siuvimo ir kirpimo mokytojas 
valdiškiems egzaminams (habilitação) 

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

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

20.15 vai. iki 20,45 vai.,

SIUVĖJAS

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

Rua Prof. Gustavo P. de Andrade, 884 - 902, caixa 
postal 4118 - Vila Zelina, Tél 63-4130 São Paulo.

Čia yra didžiausias pasirinkimas, dideliais ir ma
žesniais kiekiais, įvairiausių rūšių ir spalvų guzikų ir 
lietsargiams dalių.

VIENINTELIAI ATSTOVAI GARSIOJOlgV ANDENS L I N D O'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

IRMaWjí CAKKIEOĮm,
inaoyi v tino y r; o^aai 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

SÃO PAULOCaixa Postai 3967

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.

■ «<■111 IK CONTAEIL

NASCIMENTO
Irmãos Nascimento

RE*. C.B.C. 8P. Mro 1.484

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

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

Juridinis Departamentas — Nejudomo turto pardavimas 
Av. Zelina, 831 — Vila Zelina — Tel. 63-7140 - S. Paulo
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NEPAMIRŠKITE, KAD KIEKVIENA ŠEŠTA
DIENI IR SEKMADIENI VILA ZELINOJE VYKS 
TA KERMOŠIUS, VISI KVIEČIAMI ATVYKTI. 
Kermoiians pajamos skiriamos Jaunimo Namų statybai. Pa
sinaudokite šia proga ir pridėkite savo plytą prie šio gra 
žaus darbo.

— Ateitininkų barakuose šį 
savaitgali dirbs: Kazimieras 
Miliauskas, Laimutis ir Ro
mas Dovydaičiai, Albinas Se- 
liokas, Valkirija Bielskytė ir 
Marlenė Tamaliūnahė.

✓

— Jaunimo Namų stogas 
jau baigiamas dengti. Tvar
komas vandens nutekėjimas 
ir uždaromas kraikas.

PRANEŠIMAS

Lietuvių sąjungos Brazili
joj Valdyba praneša, kad rug 
sėjo mėn 16 d. 3 vai po pie
tų jvyks visuotinis visų Są
jungos narių susirinkimas Vi
la Belą mokykloje Visų narių 
dalyvavimas batinas. Minėtu 
laiku nesusiriikus kvorumui, 
pr įėjus pusvalandžiui, skelbia 
mas antras šuširinkimas ir 
bus teisėtas nežiūrint, kiek 
narių dalyvautų.

— Šį šeštadienį Vila Žoli
noje sumainys žiedus: VY
TAUTAS M ;URBONAS su 
HILDA SCHEFFER (18 vai.) 
HENRIKAS LIPSKIS su IRE
NE MATTIOLI (18 15 vai).

- PAULINA STANKŪNIE
NĖ mirė 2 d. rugsėjo. Septin 
tos dienos mišios egzekvijos 
bus 7 d. rugsėjo, 6,30 vai. Vi 
la Zelinoje.

— JADVYGA RAKAUSKIE
NĖ mirė 2 d rugsėjo, gyve
no Jaçãná, 53 m amžiaus Nu 
liūdime paliko sūnų Leoną. 
Septintos dienos mišios bus 
7 d. rugsėjo Penha bažnyčio 
je 10 vai.

LIETUVIS ADVOKATAS
Albertas Pavilavicius

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

mentų atitaisymas, nuomininkų išmetimas ir kiti darbai. 
Av. Liberdade, 47 - 9 o And or Res. :~R. Fernando Falcão, 35 
Fones: 3^0395 - 35-5650 - 33-6011 São Paulo

■ . i ■ z \

; •- - ’ ’ f* ‘ \

PRANEŠIMAS

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

*VILLA LITUANIA*
Piazza Âsti 25 (Via Casalmonferrato 33. Tel. 78.90.33 78.00.14) 

ROMA — ITALIA.
Rasite jaukią auliuką, sveiką maistą ir neperdėtą kainą. 

Pageidaujama, kad dėl apsistojimo laikojbūtų 
susitarta iš anksto.

■■ ■ ‘ KOLEGIJOS VADOVYBĖ.

— Laiškai: I. Skurkevielu
tei, Pr. Zagorskienei, V. Kut- 
kai, V Balčiūnui, A. Lazdaus 
kui Gr Va'eikaitei, A. Zabie 
lai, P. Jakaičiui, L Seliokie- 
nei, A Krutulienei, J. Auta 
naičiui, V. Rinkevičiui, M. 
Krutuliui, M. Jonavičiūtei, L. 
Adomavičiūtei, M. Višniaus- 
kaitei.

— Rugpiūčio 30 d. Los An
geles mieste, mirė sulaukęs 
80 metų amžiaus prof. MY
KOLAS BIRŽIŠKA, Lietuvos 
Nepriklausomybės akto sig
nataras;

//.- H
MIRĖ DR, PETERS Z OLINS

1962 m. rugplūč-io mėn 27 
d , 17,30 vai. Rio de Janeire 
mirė Latvijos Nepaprastas Pa 
siuntinys ir įgaliotas ministe 
ris Lotynų Amerikai Dr. Pe
ters Z. Olins, sulaukęs 72 
metų

Tai buvo nepaprastos ener 
gijos ir poetiškos sielos žmo
gus, istorijos mokslų dakta
ras. daugiau kaip 40 metų 
dirbęs diplomatinėj tarnyboj 
^"Paskirtas Latvijos Respubli 
kos Įgaliotu Min steriu Loty
nų Amerikai, su centru Bue 
nos Airese, Dr. Peters Z. 
Olins veikė ten ligi 1946 me
tų, kada Perono politikos dė- 
ka buvo atšauktas pripažini
mas Pabaltijos valstybių Pa
siuntinybėms. Tais pat me 
tais išsikėlė į Rio de Janei 
ro. Čia trijų Pabaltijos vals
tybių atstovai daugiau kaip 
15 metų turėjo Pasiuntinybių 
raštines viename būste, kas 

labai prisidėjo prie pabaltie- 
čių jungtinės veiklos. Lat
viai, lietuviai ir estai visada 
kartu rengdavo svarbesnius 
minėjimus ir ypatingai GE
DULO DIENĄ. Taip pat tos 
draugiškos talkos dėka Pabal 
tijos atstovai išleido informa 
cinę knygą O BALTICO, ku
riai Velionis parašė išsamų 
straipsnį apie Latvijos praeitį 
ir nūdienes kančias,

Visą savo gyvenimą pasky 
ręs mylimai Latvijai Velionis 
šventai tikėjo jos išlaisvini
mu. Paskutinėje savo kalbo
je Rio de Janeire šių metų 
birželio mėn. Gedulo Dieną 
minint Dr. Peters Z Olins 
aiškiai pabrėžė, kad pasaulis 
tik tada išsivaduos iš šlėgian 
čios jį krizės, kada valdžios 
tarptautinius santykius vėl 
ims grįsti krikščioniškos civi 
lizacijos dėsniais: etika, įsta
tymais ir teise

Dide’is būrys bičiulių (dau 
giau 100) palydėjo Dr Peters 
Z. Olins į poilsio vietą São 
João Batista kapinėse. Prie 
kapo Lietuvos ir lietuvių var 
du atsisveikinin o žodį tarė 
ministeris Dr. Meieris, pa
brėždamas nepaprastą Velio- 
nies darbštumą ir tikėjimą 
laisvės triumfu, o Centro Bra 
sileiro da Europa Livre ats
tovas prof Jan Reisser buv. 
Čekoslovakijos ministeris Bra 
zilijai. didžiai apgailestavo, 
kad Centras neteko tokio pa
jėgaus laisvės kovotojo ir Cen 
tro vice pirmininko šiuo įtemn 
tos kovos metu Laidotuvėse 
dalyvavo diplomatinei atsto
vai, visa latvių kolonija, pa
vergtų Europos tautų atstovai, 
jų tarpe būrelis lietuvių: mi 
nisteris Meieris su žmona, 
kun, J Janilionis, Dr Sofija 
Savnorienė, Ignas Dubauskas 
inž St, Kumpis, Pranas Zie 
zis ir kt.

Dr Peters Z. Olins kapas 
liko apklotas daugybe vaini
kų, kurių tarpe ryškiui išsis
kyrė Brazilijos Užsienių mi-. 
nisterijos vainikas.

Petras Babickas

Visiems linkime laimingos kelionės Bet kartais 
visaip atsitinka., tenka sulamdyti automobilis, ar moto 
ras sustoja veikęs. Tokiais atvejais kviečiame pasinaudoti 
mūsų gerų specialistų, mandagiu ir pigiu patarnavimu:

AUTO MECANICA E FUNILARIA V INA DEL M AR 
kurios savininkais yra Jonas Razulevičius ir Andriug 

Balčiūnas, Rua Donatarios, 49, Mooca — São Paulo 
Fone: 93 4486 (reoados).

Lietuviškas žodis, daina ir muzika^aidi 
tropikų padangėje iš 

RADIO CLUBE SANTO ANDRĖ 
ilgomis, 1495 kilociklų bangomis, 

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

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

São Paulo Fone: 63-5975.
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Para Deputado Federal
SANTA PAULA NETO
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Presidente da Associação dos Profissionais 
de lmprensa; de S-ão Paulo - APISP

ADAMO KOZAKEVIC
(ADOMAS KOZAKEVIČIUS)

Candidato na Chapa P. T. N.

KALĖDOJIMAS

Tėvas Jonas Bružikas S. J. 
praeitą savaitę lankė Seno 
Malūno lietuvius ir dalino Kū 
čių plotkęles. Pirmadienį pra 
dės lankyti Tautų Parko ir 
apylinkių lietuvius,

— MALDOS APAŠTALAVI
MO susirinkimas bus šį sek
madieni 3 vai p.p.

— Devintoji Pavergtųjų Eu 
ropos Tautų sesija atidaroma 
New Yorke rugsėjo 18 d., tuo 
pičiu metu prasidedant ir ru 
deninei Jungt Tautų sesijai. 
P E T sesijai numatyta plati 
programa. Šiais metais neį- 
vykstant s ecialiai PET sesi 
jai Europoje, okia sesija nu 
matyta sukviesti kitų metų 
pavasarį. Rugsėjo 17 26 d. d. 
Strasburgo mieste įvyks ir 
Europos Tarybos posėdžiai.

— Rugpiūčio 3 d., Helsin-jf^ 
kio festivalio metu pagrobus 
iš Belgijos atvykusį tėvą J. 
Kornievskj, katalikiškoji mi 
sija Briuselyje apkaltino So
vietų Sąjungą. Šiuo reikalu 
jau kreiptasi į užsienio reika 
lų ministerijas Briuselyje ir 
Helsinkyje, į Belgijos pasiun 
tinybes Suomijoje ir Sovietų 
Sąjungoje, į Vatikano valst 
sekretoriatą ir J. Tautų pabė 
gėlių reikalams komisiją Že
nevoje. Apie pagrobtojo liki
mą vis neturima žinių. Festi
valio metu su aštuoniais ki
tais dvasininkais ^ornievskis 
vykdė religinio informavimo 
darbą dalyvių tarpe.

5 000 LIETUVOS VOKIEČIŲ 
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Pagal vokiečių spaudoje pa 
skelbtus pranešimus, šių me 
tų liepos rugpiūčio mėn. iš 
Sov. S gos į Fed. Vokietiją- 
grįžo 74 vokiečiai, buvę Lie 
tuvos gyventojai. Tai buvęs 
pats didžiausias paskutiniu 
laiku grįžusiųjų skaičius. Pa 
gal Lietuvos vokiečių Lands 
mannschafto Vokietijoj, Ne
beini Huesten duomenis, įvai 
riose Sovietijos srityse dar 
gyvena per 5,000 Lietuvos 
vokiečių. Pažymėtina, kad 
grįžtančių Lietuvos vokiečių,, 
tarpe randama ir lietuvių tau' 
tybės asmenų.

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

- VILA ZELINOS LIETU
VIŲ KUNIGŲ telefonas 63-5975
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