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Šio ML nr. Garbės Leidėjas yra
Plačiajame Pasaulyje
RUMUNAI RYŽTINGAI
LAIKOSI
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JUOZAS

MATELIONlS

Praėjusį sekma dienį, Spaudos baliaus metu, širdies smūgio ištiktas, Jaunimo namuose, mirė «MŪSŲ
LIETUVOS* tėvas, šv Juozapo vyru Brolijos ilgametis
pirmininkas, eilės kitų organizacijų pirmaujantis narys, didis lietuvis, oius darbininkas kur tik reikėjo
pridėti darbščių sum? n ą ranką
JUOZAS
M AT c L I O NI S

Palaidotas rugpjūčio ll dieną Nova Cachoeirinha
kapinėse.

Septintos dienos mišios bus šeštadienį, rugpjūčio
16 d. Zelinoj 19 vai,

A. A. JUOZUS MATELIO
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IUI MIRUS

Jo įsteigtos Vlū-^ų Lietuvos leidėjai Tėvai Jėzuitai
redakcija ir administracija reiškia nuoširdžią užuojau
tą didelio skausmo ištiktai ir lindinčiai šeimai.

Vietoj vainiko už velionį paaukotos dvejos šv.
Mišios ir bus išleistas’specialus laikraščio nįmeris jam
pagerbti.
i

Staigiai iškeliavus amžinybėn nuoširdžiam
pirmininkui
A. f A-

«JUOZUI MATĖLIONIUI

Jo žmonai Liudai, dukrelėms Marijai, Onutei, broliui
Juruiui, žentui Juozui Tijūnėliui, anukui Petrui ir vi
siems giminėms šiose s ausmo valandose reiškia
nuoširdžią užuojautą.

Švento Juozapo Vyrų Brolija

Dideliam lietuviui ir nuoširdžiam Brazilijos Lietu
vių Bendruomenės veikėjui
JUOZUI

MATELIONIUI

mirus, nuoširdžią užuojautą reiškiame visai jo šeimai
B. L Bendruomenės Tarybos Prezidiumo
pirmininkas Kun. J. Šeškevičius
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Uoliajam liet, .kolonijos veikėjui ir mielam prieteliui
JUOZUI
MATELIONIUI
Netikėtai palikus mus jo irimai ii- «rtiminciom

Geram bičiuliui a. a.
JUOZUI MATELIONIUI mirus
labai atjaučiame žmoną Liudą, dukras, brolius ir gimi
nes. Drauge Judėdami reiškiame nuoširdžią užuojautą.
Bronius šukevičius ir šeima

BUKAREŠTAS. Pasaulio vie
šosios opinijos dėmesys bu
vo atkreiptas šiomis dienomis
į Rumunijos Komunistu Par
tijos Kongresą, vykstabtį sos
tinėje Bukarešte. Jame parti
jos iškilusis vadas ir Rumunj
jos prezidentas Nic. Ceauses
cu davė partijos ilgą veiklos
apyskaitą, kurią vėliau Kon
gresas patvirtino.
Savo kalboje jis ir naujo
ryžtingai iškėlė Rumunijos
n ?rą iš!aikyj pilną savo ne
priklausomybę ir laisvę tvar
kyti vi lauš politikos reikalus
bei socialinę raidą.
Jo linijai šiltai pritarė Italį
jos Komunistų partijos dele,
gacijos vadas savo sveikini
me; taip pat ir Kinijos Komu
nistų Partijos atsiųstame raš
tu sveikinime.
ii—M—n
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PAAIŠKINA, SET

VALENTINAS BEIVIDAS su Šeima
Kii s iš Luknių, Vyžuonių vlsč., Utenos apskr., atvykęs
Brazilijon 1927 m., išsimokė audimo techniko specialybės.
Augina dvylikos vaikų štimą: 8 sūnūs ir 4 oukterys.
Šio mėnesio 16 d. mini 30 metų ve ybimo gyvenimo ir
57 amžiaus. Fa proga išleidžia šį ML numerį.
P. Valentinas jau nuo seno buvo uolus daininkas cho
ruose, ne kartą yra pasirodęs ir solo, ir duetuose. Jau apie
virš metų laiko įsijungė «Aušros» choram, kurį jis praturtina
ir geru savo tenoru ir dainavimo patirtimi. Dainuoja ir vy
rų oktete.
Geros kloties p. Beividui ir jo šeimai!
Dėkinga ML Administracija

NUVERTINIMAS

f anko vertės. Už jį tiek iš ti‘
krųjų tebuvo jau mokama už
slėnio bankuose ir mainų na
rni Obe. Net ir vidaus kainos
buvo pakilusios beveik tiek
pat. xu verti n ta tik 12,5 nuo
šimčio.

PARYŽIUS. Prancūzijos Mi
nistrų kabinetas nuvertino
prancūzų pinigą, franką. Ta
čiau franko nuvertinimas bu
vo tik įtesinimas tikrosios

Prancūzijos Vyriausybė šią
savaitę paskelbė taip pat vi
sų ka nų užšaldy tą tai yra
jos neleidžiamos pakelti aukš
čiau, nes kitaip reiktų tuoj
ir algas kelti.

ištikima komunizmui, Varšu
vos paktui ir socialistiniams
kraštams.

NENUSILEIDŽIA
ĮIKbJUUAEglĮ
iÍBMWSagli

Rumunijos komunistų parti
jos, vadai rię«iiaudina daug
dėl tokių grasinimų. Jie keI.s kartus paaiškino sovietų
delegacijos nariams, kad JAV
prezidento Niksono vizitas bu
vo tik draugystės ir taikos
sustiprinimui, o ne kam kL
tam. Rumunija ir toliau lieka

ĮTEISINTASIS FRANKO

likdamas didelę spragą miš
ke, kuri ilgus metus liudys»
ir bendradarbiu tarpo, nė žo jog čia stovėta milžino. Nuo
delio jiems nebepasakęs. Tai širdžiai, ištvirmingai, kietai,
žiauriai skaudu. Atrodo be savęs nesigailėdamas lietu iŠ
kais reikalais, tėvynės laisve,
prasmiška.
O visgi yra pavydėtinai gra Brazilijos lietuvių lietuvišku
ži Juozo mirties pusė. Argi mu susisielojęs Juozas gyve
tautos nesididžiuoja savo nar no, darbavosi, veikė visu sa
siaisiais kovotojais, par.iza- vo sumanumu ir neišsenkan
nais, kritusiais kovos lauke čia energija. Nepalaužė jo
už savo brolių ir sesių už sa kliūtys ir sunkenybės Neme
vo krašto laisvę? Ar jų jpasr tė, apkartęs, darbo, kai ne
aukojimas iki mirties nesuke retas padaro, kai reikalai nelia entuziazmo bei |kieto ryž siklosto kaip norėtų Jis ži
to drauguose ir jaunime tęsti nojo kam darbuojasi, kodėl
kovą iki pergalės? Ar ne su darbuojasi, žinojo kad nega
dėkinga pagarba žiūrime į lima tikėtis nuolatinių pasise
gaisrininką, šokantį į degantį kimų ir lygiai žinojo, jog iš
namą gelbėti senelio ar vai tvermingas, kantrus ilgametis
ko nors pats žūva liepsnose? darbas neša vaisių. Per pas
Nemažiau garbinga, nors ir kutinį penkmetį dalyvaujant
ne tokia dramatiška yra mir keletoje a a. Juozo Mateliopagerbimų vis teko nu
tis pilname darbo įkarštyje, nio
girsti kalbėtojus iškeliant tą
atliekant pasiimtas pareigas, velionio ypatybę — PAREI
besirūpinant kitų, ne savu la GINGĄ DARBŠTUMĄ.
bu, pasitarnaujant savo tautai.
Kitas «Mūsų Lietuvos» nu
A.a. Juozas Matelionis mirė meris bus skirtas a. a. Juozo
darbo lauke, vaizdingiau t* gyvenimui ir veiklai paminė
riant, pasiraitojęs rankoVes, ti, nes šitam numeriui nebe
prakaitu apsipylęs, iš peties buvo galima spėti surinkti
kirsdamas ir besigėrėdamas medžiagą. Tuo tarpu mūsų
sklandžiai vyks ančių durbu. prašymas yra — Viešpatie,
Jis nemirė bejėgis; nemirė pa palankiai įvertink a. a. Juo
liegėlis; nemirė kitus savo bė zo Matelionio gyvenimą ir
dora apsunkinęs ir vis’ems darbą ir priglausk jį. kaip sa
įkyrėjęs. Ne j s nuvirto kaip vo ištikimą tarną, savo die
audros palaužtas ąžuolas, pa- viškojoje laimėje.

Pasauktas iŠ Darbo
Jis žengė pirmuoju, varyda
mas savo pradalgę Viešpaties
kviečių lauke. Staiga sustojo,
tartum ko tai pasiklausė, ir
nuėjo, palikęs nebaigtą iki
galo išvaryti savo darbo ba
rą. Nuėjo, nes išgirdo jį tuč
tuojau ateitį šaukiantį piūtiee
Viešpati, kuriam jis visa šir
dimi tarnavo.

Tiktai kūno žmogiškomis
akimis žiūrint, a. a. Juozo Ma
telianio mirtis praėjusį sek
madienį buvo žiauriai skau.
dus smūgis tiek jo šeimai,
tiek katalikiškajai, tiek lietu
viškajai visuomenei. Jas smū
gis juo skaudesnis, kad jie
ištiko tokią netikėtą valandą,
jo paties suorganizuotame
Spaudos Bičiuliu baliuje, su
sirinkusiems jaukiai besilinks
minant. Dar tik vakarykščio
je «Aušros» choro repetieijoje džiaugėsi, jog pasisekę išplatinti net porą šimtų bilie
tų; dar tą patį saulėtą gražų
sekmadienio ryią velionis pa
kilia nuotaika išėjo iš namų
vadovauti paskutiniams pobū
vio parengimams, o čia, pasa
kęs trumpą nuoširdi ^atidaro
mąjį ž< dį ir subuvimui gra
žiai klostantis, širdies smūgio
ištiktas, staiga krito ir ateis
kyrė iš jį apsupusių draugų
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Daines ir Žodžio /rentes -■
<Danos> Operos Jpektakliai Čikagoje
«Čikaga — antroji lietuvių
sostinė» — daug kas sako. O
kaip sostinei pridera, čia vyks
ta ir nuostaniai gyvas kultu
riuis, visuomeninis ir politinis
lietuvių gyvenimas. Kultūri
nio gyvenimo sūkuryje, lyg
šviesiu švyturiu iškyla visu
savo g ožiu ČIKAGOS LIE
TUVIŲ OPERA. Ji jau trylika
metų kantriai tyliai, užsispy
rusiai kiekvieną pavasari i
sceną atveda vis po naują
operą, po vieną iš gražiausių
meno švenčių padodanodama
Čikagos ir artimesnių bei to
limesnių lietuvių kolonijų tau
tiečiams.
PASIRUOSIMAS «DANOS»
O ERAI.

Po lietuviškos opeios «Gra
žina» šiemet pastatė «Danos»
operą. Jai muziką sukūrė
kompozitorius Julius G \lDE
LIS, o libreto žodžius — Sta
eys SANTVARAS, kuris yra
ne tik poetas, bei ir daininin
kas, buvęs Kauno Valstybi
nės operos narys.
Operos «Danos» pasiruoši
mui kelias buvo ilgas ir sun
kus. Pirmiausia reikėjo pa
ruošti gaidas visiems bal-ams
ir instrumentams. Maestro
Aleks. Kučiūnas tas didysis
Čikagos Lietuvių Operos šu
las ir dirigentas padarė savo
pataisas, operą išlygino ir kaip
vyriausias muzikos vaaovas
tarė taskutinj žodj. Nuo pra
eitų metų ankstyvo rudens
iki šių metų balandžio 12 d
Jaunimo Centre vakarais ai
dėjo skambūs chorai ir solis
tų arijos, vadovaujami chor.
meisterių Alice Stephens, Al
fonso Gečo ir jauno muziko

Alvydo Vasaičio.

« 'ANOS» SPEKTAKLIUOSE
«Danos» operos buvo 4 spėk
takliai: balandžio 12-13 ir 1920 dienomis Marijos AukštMokyklos salėje Štai kaip ją
aprašo J, Janušaiis ir Kusan
dra (Lietuvių Dienos. 1969 ba
iandžio nr.).
— Uždangai pakilus jaučia
mas lyg įtempimas... Tyla,
d rigento mostas — ir uvertiū
ros garsai nueina per kiaušy
tojus Klausau pirmųjų garsų
ir užmirštu viską kas buvo
kasdienybėje. Leidžiuosi neša
mas nuostabiųjų garsų pasau
lin, Nepraėjo gal nė minutė,
ir muzika užvaldė sielą. Pa
bėgėlis, žmogus paniekintas,
užguitas ir dar vis labiau
bandomas nužmoginti.
— Prieš mūsų akis netoli
mos, mūsų pačių išgyventos
praeities vyksmas, mažytė di
džiosios žmogaus gyvenimo
dramos dalelė. Sugrįžtame į
stovyklas, kuriose praleidome
tremt nio pokario dienas. To
lumoje švyti kalnų viršūnės,
jų papėdėje lageris, kuriame
vyksta šių dienų tremtinio
žmogaus drama. Dailininkas
. Kurauskas nemiegojo daug
ilgų naktų, sukurdamas «Da.
nai» tokias žavias dekora
cijas.
Tame lageryje vyksta kas
dieni is tremtinių gyvenimas.
Čia viena iš Lietuvos turėju
si išbėgti, tėvynės miškuose
kovojančio partizano Dauman
to jauna žmona Dana Daumantienė (kurios rolę dainuo
ja Danutė Stankaitytė) ieško
dama dvasinės atramos ir
gindamosi nuo linksmaus ne

rūpestingo gyvenimo atstovo
karininko Algirdo Pakalnio
(atliekamo baritono Alg. Bra
zio) pradeua įsimylėti muzi'
ką, kompozitorių ir chorvedį
Stasį Stanaitį) kurio rolę dai
nuoja iškilusis tenoras Stasys
Baras).
Gi tremtiniu masė džiaugia
si pavasariu, skamba ju ir d1
rigento Stanaičio dirig ojs>m°
choro «Pavasario damai.
Bet Danai Daumantienei ne
linksma, Ir gėdų žiedai, ir
prisiminimai mena jaunystę’
jos tolį esantį, gal jau mirusi
vyrą. O trečiame veiksme pa
sirodo partizanas Jonas Dau
mantas (kurio rolę dainuoja
baritonas J. Vaznelis). Jis ne
senai atvykęs iš pavergtosios
Lietuvos ir pasakoja, kaip tau
tos sūnui miršta už laisvę, ir
išmetinėja, kam jie čia trem
tyje lėbauja, lieka neištikimten likusiom vyram, žmonom
Dana Daumantienė to nega
Ii pergyventi. Išbėgusi į kitą
kambarį, susijaudinusi, ji nu
sišauna. Visi liūdi jos. Ir mu
zika čia skamba melancholiš
kai, čia audrjtngai. Ch ras
jausmingai gieda: «Tėve mū
sų, Tėve gailestingas».
— Opera «Dana» savo žo
džiu, daina ir muzika palie ė
giliausius sielos užkampius,
o jos pabaiga net per užver
tas blakstienas išspaudė aša
rą. Ačiū visiems operos artis
tame, solistams, dirigentui,
libretistui ir kompoz toriui už
tokią meno puotą, už žodžio
ir dainos šventę...
r M'i

Kontra-Zvalgyba Lietuvoje
JONO BUDRIO ATSIMINIMAI
(tęsinys)

KALĖJIMO LAIŠKANEŠIAI

Kalėjimo sargas Pranas, policijos pataria
mas, stengėsi kaip galėdamas, ir pašto perdavi
mas veikė patenkinamai. Išmokęs perskaityti
slaptu raštu rašomus laiškus pastebėjau, kad jų
tarpe yra atsakymų į tokius, kurie neperėjo per
mūsų rankas. Tą pat patvirt no ir kiti, iš miesto
kalėjiman einantieji laiškai. Buvo aišku — dar
yra ir kitas «laiškanešys». Po dviejų dienų jau
turėjome ir tą, iš kitos sargų pamainos. Su juo
ceremonijų nedarėme. Su šiuo ir jokios romanti
kos nebuvo. J| suviliojo pinigai. Tuodu mūsų
«laiškanešiu» nežinojo viens kito to paties darbo
ir mes jiems nepasakėme, Dabar per mus ėjo vi
sa kalėjime sėdinčių komunistų korespondencija
su dar laisvėje tebeveikiančiais draugais, jos tu
rinys per keletą "cenzūros» mėnesių pilnai ats
kleidė visą komunistų veiklą Lietuvoje, lyg mū
sų agentu būtų pats centro komiteto sekretorius
Žinoma, teko imtis griežčiausių atsargumo prie
monių «laiškanešius» ko ilgiausią laiką išsaugoti.
«Laiškanešiai» dabar buvo linksmesni, nes
atkrito baimė, kad jbus pagauti. Jiems atrodė
kad dabar jie dirba valdžiai ir už tai gauna po
500 markių mėnesiui, o kalėjimo prižiūrėtojų al
ga — tai vėl už kitą darbą. Vienam iš jų «nauja
sis darbas» geriau patinka nei prižiūrėtojo, ir
jis, spėja, geriau apmokamas, taigi jis teiravosi,
ar negalėtų pakeisti vietą — pereiti į mūsų tar
nybą.
Klausiu direktorių P-tį, ar nepastebėta, kad
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CHORAI IR ARIJA
iš operos «DANA». Žodžiai St. Santvaro
PAVASARIO DAINA

PAVASARIO ŽALIOM DIENOM APSIRENGĖ GIRI k
Virpėjo saulėj vyturiai! —
Varpai palaima gaudė sentėvių dvare,
Žėrėjo lelijų balti žiburiai,..

Apsėjom lauką auksu skambančių kviečių,
Kaip jūra mėlyna — linai!
Vai ko atkilot, vėtros, tu karštų svečiij
Vai ko gi nuliūdot, berneliai bernai?!

T.T.---.-ir,-3- godwir,.m-

komunistai sektų savo «laiškanešius»?
— Tikrinome. Tikrai ne, - atsakė.
Jei taip, tai mes turim būti dar atsargesni.
Sutarėme nebesekti nuolatos savo laiškenešių,
tik retkarčiais patik»rinti. Pirmos pamainos susi
tikimo su mūsų ryšininke pakeisti neįmanoma,
bet korespondenciją iš miesto k-dėjiman galimaKaip tai padaryti:
Vienas iš buvusių mūsų seklių jau aštuoni
mėnesiai kai įsigijo spaudos kioską. Tai gali bū
ti mūsų «pašto dėžutė» Jau pora mėnesių, kai
P-tis įtraukė tą kioskininką savo seklių patogu
mui. Aš pagyriau P-čio sumanymą.
Tik 1922 metų pavasarį užsidarė mūsų «cea
zūros įstaiga*. Iš korespondencijos sužinojome,
kad komunisčių motetų sekcija, įsidrąsinus, ban
do organizuoti senamiestyje «pionierių» moky
klą, kad numato surinkti apie 40-50 vaikų, pada
ryti kelių dienų ąav< tišką stovyklą iš prašė cen
tro komiteto kalėjime pritarimo. Pritarimas pa
siųstas. Mes sekėme to projekto vykdymą. Ko
munistės pasisamdė poros aukštų mūrinį namą
sename mieste; Chodosaitė, Greifeobergienė ir
kitos komunistų veikėjos lakstė po visą miestą.
Daugumas tėvų nesusigaudė, kas čia per daly
kas, — gal tai pagal Palestinos dvasią — buvo
patenkinti, jog gaus ramybę nuo vaikų. Vaikams
irgi buvo viliojantis įvykis.

PATEKO
Iki šiol naudojomės žiniomis iŠ to savotiško
«pašto* savo orientacijai ir punktų viršininkams
provincijoje informuoti. Stengiaus nieko neareš
tuoti. Bet daba’, man atrodė atėjo laikas «papur
tyti medį* — įvaryti baimės komunistų organiza

DWMANTIENÊS ARIJA
Gėlių žiedai, gėlių žiedai —

Pavasaris, jaunystė!
Gėlių žiedai, — vilties aidai
Kur tu, o mano laime, nuskridai?
Lemtie, kodėl mane žudai?
Jau pradeda, jau pradeda širdis man vysti...
Esu viena, vienui viena,
O siela ilgesio pilna!
Ak, kaip dažnai galėčiau aš paklysti! —
Manoj buity — tik ūknna, tik ūkana..,
Gėlių žiedai, gėlių žiedai —
Pavasario vili nė...

VYRŲ IR MOTERŲ CHORO - TĖVE MŪSŲ
Tėve mūsų, Tėve gailestingas,
Atleiski savo klystantiem vąikam —
Tešviečia Tavo veidas rūpestingas
Visom dienom, visiem laikam!

Pakilo saulėn plaštakėlė —
Ir degė didele vi tim giedra.,.
Kaip juodą debesį, lemtis sparnus pakėlė —
Ir šio gyvenimo viešnios nėra...

Tėve mūsų, Tėve Visagalis;
Skambėjo, guodė širdį jos daina —
Tespindi jai tavų malonių šalys,
Tepasitinka ją šviesybė amžina!...
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cijai ir senam miestui, parodyti, kad jų gudrūs
planai seniai susekti ir kad jie buvo žiopliais
keletą mėnesių. Toks laiKS nuo laiko staigus su
krėtimas sveika. Komunistų viršūnes išlaksto kas
kur gali, kuopos nustoja veikusios ir nebeatsigau
na, vieni visai atsiriboja ir nebenori grįžti veiklon, kiti pasis.ūlo mums bendradarbiauti. Vienas
dairosi į kitą įtardinėdami — nepasitikėjimas ne
taip greit išnyksta
Po pusės maždaug metų viršūnės bando su
lopyti, surišti, o tai ne taip lengvai duodasi. Mū
sų aparatas greit pastebi tą veiklą ir tai čia, tai
kitur praduria tą votį.
Kelias dienas prieš tą pionierių stovyklos
atidarymą sukviečiau vyresniuosius pareigūnus
ir išdėsčiau jiems kas čia jau pasakyta. Paro*
džiau schemas, šifruotą korespondenciją, išši
fruotą turinį. P-čiui, kaip atlikusiam svarbų dar
bą šioje byloje, daviau žodį paaiškinti, kas jau
padaryta. Baigiau aš tuo, ko noriu dabar iš jų.
Pavedžiau savo antram padėjėjui, bataliono va
dui K.B. vadovauti visiems suėmimams ir kitai
su tuo susijusiai akcijai, pasirinkti savo, kiek ir
kokių žmonių reikia.
K. B. atlikęs, kas buvo pavesta, pranešė
man, kad visų suimtųjų veidai atrodė didžiau
siai nustebę, Tėvai bėgo atsiimti vaikų. Jie pro
forma visi buvo surašyti ir įspėti, kad kitą, kar
tą pagalvotų’, kur ir kam duoda savo vaikus.
Laikydamasis savo įvestos tvarkos, dirbu
siems P-čio sekcijos sekliams skyriau pinigines
dovanas. Tik mūsų «laiškanešiai* nustojo savo
antros «valdiškos tarnybos».

(Bus daugiau)
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menis neutralius ir palankius
sovietinei tvarkai.
Vėlų vakarą, vaikščioda
mas Rygos gatvėm, Rudny iš
girdo šūvius. Latvijos kariuo
menės karininkas šaudėsi su
NįKVD, stengdamasis apsaugo
tr-’slaptų ginklų ir radijo siųs
tiiyų sandėlį.
Kai Runny stebėjo kauty
nes, priėjo priėjo prie jo jau
na; latvė ir pradėjo kalbą. J
įspėjo Rudny, kad vyktų jis
iš Rygos; sakė, žinanti, kad
karas turi tuojau prasidėti ir
kad vokiečiai turį būti netru
kus Rygoje. Rudny jai pikiai
atsakė, kad tokios rūšies gan
dai kelia paniką; kad dėl to
ir suėmimai vykdomi - penk
tajai kolonai susemti, taigi
čia nepasikartos Ispanijos
įvykiai.

Pirčiupio Tragedija

«išvykite, aš prašau jus. Iš
vykite», spyrėsi moteris ir din
go tamsoje.

«NOSSA

LITUANIA »
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Baltijos valstybėse Sovietu

režimas

nebus saugus...
RAŠO H. E. SALISBURY SAVO NAUJOJE KNYGOJE APIE
ANTROJO PASAULIN10 KARO PRADŽIĄ

CARRATO

Pradedant nuo birželio 13
Harrison E. Salisbury, New
York Times korespondentas
1941 metų, Bed.), kaip ik
veteranas, buvos vienas iŠ tuo metu, kadi’ Tass komuni
pirmųjų užsienio korėsponden katas paneigė gandus apie
tų, kuriem buvo leista aplan karą, Baltijos valstybių pagrin
kyti Leningradą po vokiečių diniuose miestuose buvo su
puolimo, trukusio 900 dienų. telkti specialūs Sovietų slap
Per visus tolimesnius 25 me. tosios policijos daliniai. Tą
tus jis rinko medžiagą apie dieną ir kitas dienas po jos
speciali apie buvo masiniai suėmimai. Lie
Straipsnius ir koresnondencijas redakcija taiso savo' karo pradžią
to
karo
pirmą
Hitlerio
skirtą tuvoje buvo suimta apie 35
nuožiūra. Nenaudoti straipsniai grąžinami tik autoriui pra
šant. Pavarde pasirašyti straipsniai nebūtinai išreiškia redak uždavinį — paimti Leningra. tūkstančiai. Tokio pat masto
cijos nuomonę. Už skelbimų turinį ir kalbą redakcija neatsako. dą. Dabar iš tos medžiagos suėmimai buvo Estijoje ir
jis sudarė knygą, vardu «The Latvijoje. Bendras skaičius
900 Days». Dr. V. v. atkreipė iki 1OU.Ò0O.
mūsų dėmesį, kaip šioje kny
Policija susėmė nekomunis
Skaudi sidabrinė sukaktis
goję rodoma padėtis Baltijos tinių partijų narius, buvusius
kraštuose prieš pat karą ir kariuomenės ir policijos pa
karo pradžioje.
reigūnus, kunigus, pastorius,
prekybininkus ir stambiuosius
Birželio mėnuo lietuvių tautai mena visą eilę skaudžių
ūkininkus. Asmens, kurie bu
TRĖMIMAI VARDAN
ir labai tragiškų sukakčių: Lietuvos okupaciją, nepriklauso
vo suimti pirmai» sovietinio
mybės likvidaciją, mūsų krašto žmonių suėmimus, kalinimą,
SAUGUMO?
režimo mėnesiais, buvo paim
žudymus, pagaliau II pasaulinio karo Lietuvos žemėje pra
džią ir eilę kitų skaudžių įvykių. Mūsų tauta tada neteko
Knygos antroje dalyje, var ti iš kalėjimų, sukrauti j trau
daugelio tūkstančių gyvybių, patyrė begalines kančias Ir, du «The Summer War» (152 kinius ilgai kelionei į rytus, į
atrodo, būtų buvę geriau, kad šio šiaip jau gražaus ir malo ir tolimesniuose puslapiuose) Sibiro kalinių stovyklas.
naus mėnesio visiškai nebūtų buvę...
rašoma!
«Valymai toli gražu nebu
Vienam skaudžiam birželio įvykiui šiemet (VI.3) suėjo
«sovietų režimas toli gražu vo baigti, kai karas prasidė
lygiai 25 meta Gera proga prie jo arčiau sustoti ir po il nebuvo saugus Baltijos vals jo. Daugelis tebebuvo kalėji-'
gesnės laiko perspektyvos bešališkai pasvarstyti tuos įvykius. tybėse. Veikė griežčiausios muose Vilniuje, Kaune, Rygo
saugumo priemonės. Atvykti je, Tallinne, laukdami trans
iš Rusijos į Baltijos valsty porto į rytus. Policijai ne
Pirčiupio kaimas, kurį baisioji tragedija ištiko, išsista bes reikėjo specialios vizos, daug rūpėjo, kas buvo suim
tęs Rūdninkų girios pakraštyje prie seno Vilniaus Gardino ir ją gauti buvo labai sunku. tieji. Sovietai vėliau delika
kelio, kuriuo Oidž Lietuvos kunigaikštijos laikais vyko gy Tikrino prie kiekvienos Bal čiai paskelbė, kad Stalino as
vas judėj mas, keliaudavo pirkliai, idikai ir net didieji kum tijos valstybių sienos — iš menybės kulto sąlygose buvo
gaikščiai, karaliai. Kaimas minimas XVI-XVJ a. dokumen Latvijos į Estiją, iš Lietuvos padaryta nemaži Klaidų.
tuose. Jam vardą bus davęs nedidelis per kaimo laukus te i Latviją,
Vladimir Rudny,, jaunas Mas
kąs Pirčiupio (dzūkai vadina Pirčiupka) upelis. 1920 — 1939
kvos
korespondentas, buvo
Daugelis rusų delsė vykti į
m. kaimą drauge su kitomis rytinės Lietuvos žemėmis valdė
Lenkija. Kaime gyveno 34 smulkių ūkininkėlių šeimos, kiek Baltijos s itį. baimindamiesi tų veiksmų liudininkas Rygo
viena jų valdžiusi maždaug po penketą hektarų žemės. Ne visuotinio nesaugumo. Kai ku je. Biržeuo 17 visa Rygos par
derlingi smėlėti laukai neužaugindavo pakankamai duonos ir rių laivyno karininkų žmonos tinė organizacija buvo mobi
atsisakė vykti su savo vyrais lizuota suėmimam, tarp tų
pirčiupiečiai jos prisidurdavo uždarbiais Rūdninkų girioje.
į Rygą. Buvo daug pandų mobilizuotųjų buvo ir slaptų
1944 metų birželio 3 dienos rytas nebuvo picčiupiečiams
apie Latvijos nacionalistus, Latvijos pogrindžio narių, ku
ramus. Tiesa, trobos tebekvepėjo sekminių berželiais ir švie
apie teroristus, šūvius iš pa rie įspėjo savo draugus ir su
žia duona, bet ramybės nedavė kažkur toliau šaudančios pa
gebėjo pasiųsti į kalėjimus as
salų, bombų pakišimus,
trankos, karo audra ir galima nauja bolševikų okupacijaApie 9 vai. miške pasigirdo šūviai. Jie gretai nutilo, bet ne --.«ma
prieš gera. Niekas iš kaimo gyventojų net nežinojo kas su
kuo šaudėsi, ką nušovė. Apie 11 vai. ryto pasirodė prie kai kiškų nacių didžiulę piktadarystę f tada ją, smulkmeniškai «p
mo vokiški-k triniai sunkvežimiai, išniro keli tankai į kaimo rašydama įvykį, griežtai pasmerkė mūsų pogrindžio spauda).
pusę atsuktais patrankų vamzdžiais. Pasipylė vokiški naciai,
Deja, pokario metais Pirčiupio tragediją savo propagan
suvarydami visus kamo gyventojus į mirties ratą Ištisas tris dai panaudojo naujieji Lietuvos okupantai ir tam tikra pras
valandas vokiečiai plėšė kaimą, tempdami į sunkvežimius me antrieji didžiausieji šio įvykio kaltininkai.
viską, ką vargšų trobose vertingesnio surado. Siaubo apimti
Grįžkime vėl trumpai prie Pirčiupyje girdėtu šūvių.
vyrai, moterys, vaikai ir seneliai verkė, raudojo. Kas bandė
iš rato išeiti, buvo vietoje nušaunamas. Nuo galvos ligi kojų Tuo metu Ru ninku girioje veikė Liet, komunistų partijos
centro komiteto teroristinė grupė, mums gerai žinomo Genginkluota oacių grupė atskyrė 15 vyrų, uždarė į Uždavinio
riko
Zimano (dabar «Tiesos» dienraščio redaktoriaus Vilniu
klojimą ir jį padegė. Visi žuvo liepsnose. Paskui išrinko dar
je) vadovaujama. Ji išprovokavo vokiečius, užpuldami juos
apie 15 vyrų ir visus juos taip pat gyvus sudegino. Panašus
likimas ištiko ir kitus kaimo gyventojus. Iš viso žuvo 119 ir nužudydami keletą karių. Vokiški naciai visiškai be pa
lietuvių, pradedant 5 savaičių, kūdikiais ir baigiant 90 metų grindo įtarė, kad kaltininkai bus kilę iš netoli tos girios esan
amžiaus seneliais. Paskutinė moteris su kūdikiu ant rankų čio Pirčiupio kaimo. Sprendimas sunaikinti kaimą ir jo ne
kaltus žmones buvo labai staigus, vykdymas irgi nemažiau
sudeginta 5 va audą vakare
greitas.
Mirties tyla apgaubė kitados linksmą ir gyvą Pir iupio
Štai, kodėl mes, minėdami Pirčiupio tragedijos 25 metų
kaimą. Gyvi išliko 13 asmenų, kurie tuo metu namie nebuvo
ar žuiynių metu šiaip taip išsiprašė Tik birželio 11 dieną sukakti, žvelgdami į ją po daugelto metų perspektyvos kal
Valkininkų klebonas kun Bertašauskas, išgavęs okupacinės tę už Pirčiupio ir jo žmonių sunaikinimą lygiomis dalimis
vokiečių valdžios leidimą, tyliai palaidojo šiurpiosios trage priskiriame vokiškiems naciams ir rusiškiems bolševikams.
dijos Aukas. Atvykę gretimo Dargužiu kaimo gyventojai ra Abudu šie partneriai ly giaverčiai Jie vienodai maininkavo
do baisų vaizdą. Išaiškėjo, kad žmonės buvo gyvi deginami - spekuliavo mūsų šalimi'Stalino-Hitierio laikais (.Molotovodevyniuose trobesiuose. Padarę dideles medines dėžes—kars Ribentroppo paktas ir kitos sutartys) Ir viena ir kita šalis
tus, dargužiškiai nešiojo jas po kaimą ir rinko j jas apde troško Lietuvos ir lietuvių tauti s sunaikinimo.
Mes džiaugiamės, kad Lietuvos žmonės skaudžios Pir
gusias kūnų liekanas. I vieną jų sudėjo apie 60 moterų pa
laikų, į kitą apie tiek pat vyrų. Klebonas tyliai perskaitė čiupio tragedijos neužmiršo. Mes didžiuojamės, kad atsirado
maldas, pašventino šventuosius kaulus. Susirinkusieji tylėda drąsuolių, kurie kietos rusų okupacijos laikais įnirusiems pri
mi užbėrė ant jų po trejetą saujų žemės, kurią pirčiupiečiai siminti pastatė eilę medinių kryžių. Džiaugiamės ir Pirčių
taip mylėjo, Kiek vėliau toje vietoje buvo pastatyti du aukš pio Motinos lietuvišku, ne maskolišku paminklu, kuris, kaip
ti mediniai kryžiai. Netrukus išdygo dar daugiau naujų me- kaip ir pastatytieji kryžiai, kiekvienam lankytojui teisingai
dinių kryžių, kuriais apylinkės lietuviai atidavė savo pagar primena skaudų mūsų tėvynės, vis tiek rudųjų nacių ar rau
donųjų bolševikų teriojamos, likimą ir sako, kad Lietuva
bą lietuviams kankiniams.
atsikels tygiai taip, kaip sunaikintas Pirčiupis atsikėlė.
-*>»«**

Ir šiandieną, kaip ir prieš 25 metus, mes smerkiame vo

si *

b. kv.

•

Paskiau Rudny sutiko du
savo draugus — Viačesl v Su
suev ir scenos rašytoją Ser
gei Michaikov...
Rudny nustebo, kad ir Micha kov sakė, jog karas tėra
tik dienų klausimas.

«Nesąmonė-, atkirto Rudny.
«Tai ūk pasakos pradedan
tieji pilietinės apsaugos tar
nybą .

«Palauksim ir pamatysim»,
sakė Michaikov ramiai. «Lai
kas parodys*
Trejetas girkšnojo vyną se
name Folkstrotdil rūsio resto
rane. Apie tai nieko daugiau
nebuvo ka bama Bet Rudny
niekaip negalėjo užmiršti ano
pasikalbėjimo.

«Sovietų valdžia gyvento
jam nieko nepaaiškino, kas
darosi. Plito gandai ir pani
ka. NKVD išsiuntė į Sibirą,
gana oaug Sovietų šalininkų
ir paliko nepaliestų daug pik
tų priešininkų, rezultatas -neapykanta, kurią dauge is
baltiečių jautė savo sovieti
niam valdovam. >
(Toliau' 5 apie pogrindžių
veikią Baltijos valstybėse),

iiprosmwaii
iisMoncaii
BLOGIAUSIAS PAŠTAS

PASAULYJE

Kur jis yra? Gal Afrikoje?
Ar Amazonoje? Ne! «O Estado
de S. Paulo, rašo, jog blo
giausias viso pasaulio paštas
esą S. Paulo miestę! Kodėi?
Mieste esama 23 700 gatvių
o laiškai išnešiojami j namus
tik 5.200 gatvių. O kur tu ra.
si dėžutę savo laiškui įmesti?
Turi.eiti ar į centrinį paštą,
ar į pašto agentūrą savo baire, jei jis ją jau turi. Ar ma
tei, kokios eilės žmonių lau
kia prie langelių pašte žen
kliukams nusipirkti? Kaip re
tai gausi tik vi*eną, pav. 30 ar
75 centavų pašto ženklą ant
voko užlipdyti. Vis tu i kli
juoti po du, po tris ir dau
giau. Kai reikia pasiųsti de
šimtis ar šimtus laiškų - kiek
tai užima laiko.
Bet žada paštą labai sumo
derninti? Kada?

4

MUS4J

1969 m rugpiučio 15 d

LIETUVA

Antanus Saulaitis, S. J>

(šventintas Kunigu
(pabaiga)

MÚSU JĖGOS, MÚSU ŽINIOS, LAISVAI LIETUVAI TĖVYNEI

Jaunimas Gali Atnaujinti
Pasauli!
Lietuvių katalikų studentų žurnalas «GAUDEAMUS» (t.y. DŽIAUKIMĖS!) šių metų gegužės
mėnesio numeryje turi tokių pat’es jaunimo min
čių. įdomu, ar ir jūs panašiai galvojate?
f en p įrašyta:
«Dabartinėje kultūroje mūsų karta stebi
visokius išradimus ir pagerinimus:
kūnui turime daktarus;
protui turime mokslus, knygas, patobulinta
komunikaciją,
emocijoms-jausmame turime psichiatrus,
sielai turime patį Kristų Dievo Tautoj, li
turgijoj, Šv. Rašte ir Sakramentuose.
Nors žmonija neįtikėtinai pažengusi, bet dar
neturi atsakymų viskam. Moderni politinė, eko
nominė, socialinė, psichologinė, visuomeninė san
tyarka nuostabiai patobulinta. To pasėkoje ir
mūsų tikėjimas kitaip suformuotas, negu prieš
mus gyvenusių žmonių, tačiau kiekviena karta
kaip nors ir savaip išgyvena Kristų.
Savo dvasios gelmėse žmogus ieško tobu
liausios vertybės, aukštesnės už save būtybės.
Atviras, tiesus žmogus regi ir išgyvena savo ri
botumą, nelaiko savęs Dievu. Savo ribotumu jis
net džiaugiasi, nes tas leidžia jam kilti, augti,
tobulėti, šv. Raštą prie Mėnulio skaitydami as
tronautai pripažino, jog Dievas yra visko pra
džia — Kūrėjas, o mes Jo kūriniai, tiriame Jo
išmintį.
Prieš grįždamas pas Tėvą, Kristus pažadė
jo- ateiti antrą kartą, pasilikti su mumis iki ateis
ir atsiųsti Šv, Dvasią. Jis nemeluoja. Atsiuntė
Šv, Dvasią. Ateis ir vėl. Bet Jis yra gyvas ir da
bar. su mumis NUO MÚ Ų PAREINA JI ATPA
ŽINTI:
Kristaus asmenyje nužengdamas žemėn
Dievas neatėjo pašalinti žemiškų problemų, kaip
politinę nelaisvę, ekonominę nelygybę, jligas ir
Lt. Jis smerkė ASMENIŠKAS KLAIDAS: melą,
raidiškumą, stoką tikro tikėj roo, dvasios ir mei
lės.
Gyvendamas žemėje, Kristus DARĖ GERA.
Nieko daugiau. Jis buvo GERAS ŽMONĖMS: guo
dė, gydė, maitino, mokino; davė saver savo ge
rumą, meilę, išradingumą, optimizmą, mandagu
mą, supratimą, malonumą, draugiškumą... Jis bu
vo pilnas žmogus. Jis įprasmino žmogaus gyve
nimą: gimimą, augimą, mirtį, amžinybę. Jis savo
elgesiu rodė, kaip gyventi. J S DAUGIAU RO
DĖ, NEGU KALBĖJO!
Ir tas gyvas Kristaus gyvenimo pavyzdys
labiausiai patraukė jaunus ir senus. Šimtmečių
eigoje milijonai žavėjosi jo kilniausiu pavyzdžiu
ir jame rado sau įkvėpimo, ir mūsų dienų jau
nas žmogus gali gyventi Kristaus pavyzdžiu.
Kai dalinamės su kitais savo rūpestingumu,
meile, draugiškumu, gerumu,, atlaidumu, mes spin
duliuojame Kristaus bruožus, atkuriame savyje
gyvą Kristų.
Išgyvendami skausmą ir džiaugsmą, vėl iš
gyvename Kristų. Jis visur, visuose įvykiuose.
Išgyvendami, gyvai pajusdami savo ribotu-

Sekmadienis
JULIJA ŠVABMTĖ-GYLIENĖ
Sekmadienis
Yra brangiausia ir trumpiausia
Mūsų gyvenimo diena,
Kur susitinka
Ir išsiskiria
Visoki žmogiški džiaunamai.

Kur abejojimus
Jungiančios lūpos
Yra maža daielė meilės
Prieš ilgas ir šiurkščias
Šešių dienų naštas.

Sekmadienį mes juokiamės
Ir visas pasaulis
Juokiasi.
Sekmadienį mirties
Nebijome,
ir išsisk eidžiame savo grožiu
Tiems,
Kurie myli mus.

mą, savo talentus, savo trukumus bei ydas, pa
juntame Dieviškąją Galybę — vėl patį Kristų.
Kiekvienas momentas yra apsuptas krizių,
reikalauja apsisprendimų ir įsipareigojimų. Visa
tai leidžia mums išgyventi savo laisvę ir nepri
klausomumą.
Kristų mums atskleistų mūsų kasdienybė
šeimoj, mokyklose, įstaigose, darbe gatvėje, pri
vatumoje, vienumoje, būry su draugais, — jei tik
mes būtume atviri pagalvoti, atkreipti į Jį savo
dėmesį. Mes galim į visą kasdienybę, į savo pa
reigas ir malonumus, j savo mokslo draugus ir
vienumą, į savo tylėjimą, ramybę bei ryšius su
kitais įnešti Kristų ir taip pat čia rasti Kristų.
Mūsų susitikimai ir pabuvimai su žmonėmis
gali pakeisti mus pačius, gali pakeisti juos, gali
atskleisti mums ir jiems Kristų, jei tik būtumėm
atviri ir pagalvctumem,
«VISA , t. y. kasdienybę, pareigas, malonu
mus, mokslą, draugus santykius su kitais, savo
darbą ir veiklą — galim
«ATNAUJINTU, t. y. įnešti dieviškos dva
sios, užsidegimo, uolumo, aukštesnėms dvasi
nėms vertybes, sudievindami
«KR TUJE», kurs yra mūsų Dievas, mūsų
brolis, mūsų draugas, meilė ir visko pavyzdys.
Tat liudykim Kristų savo gyvenimu, savo
gvva kilnia dvasia, neškime optimizmą, kilnumą,
gerumą ir mei’ę į pasauli Tai mūsų - JAUNIMO
YPAČ STUDENTIJOS didžioji, svarbioji ir vie
ninteliai mūsų jaunatvės vertoji pareiga.
Ar tu esi tuo persiėmęs? Ar taip gyveni?
Ar turi drąsos kitiems paliudyti savo kilniuosius
įsitikinimus?

Po Mišių palaiminimą teikė
svečiams vaišėse. Seimai pa
dėdama, tomis vaišėmis rūpi
nosi Antanina Gylienė.
Šventimai įvykę pirmą kar
tą šv. Juozapo bažnyčioje ir
primicijos buvo didelis įvykis
Waterburio lietuvių kolonijo
je. Parapijiečiai gausiai daly
vavo.
Šventimų proga išleistas
______________ specialus lei inėlis ir atspaus
ti atsiminimo paveikslėliai
Gautas šv. Tėvo ypatingasis Apaštališkasis
Palaiminimas.
Kun. A. Saulaitis savo bičiulių kviečiamas,
šv. Mišias atnašaus ir keliose kitose lietuvių ko
lonijose: Putname, Matulaičio namuose, Bostone
Toronte, Scrantone, Clevelande, Detroite ir kt.
Chicagoje jo pirmosios Mišios buvo Jaunimo cen
Iro salėje birželio 15 d. Naujasis kunigas pri
klauso lietuvių jėzuitų provincijai.
Kun. A. Saulaitis vasarą paskirtas kapelio
nu keliose jaunimo stovyklose.

GYVENIMO KELIAS
Naujasis kunigas yra gimęs 1939.V,2S Kau
ne. Pradžios mokyklą lankė Augsburge, Waterburyje baigė Šv. Juozapo pr. mokyk'ą ir Sacred
Heart gimnaziją, būdamas mokyklos laikraščio
redaktorium. Lankė ir baigė Waterburio lit. mo
kyklą, Fordhamo un-to lituanistikos institutą. 1961
m. baigė Fairfie’d un-tą gaudamas B, S. laipsnį
iš chemijos. 1961 m. įstojo į Jėzaus Draugiją,
1963-5 m. studijavo filosofijos mokslus Westono
kolegijoje ten įsigydamas filosofijos mokslų licencijatą 1965 m. Boston kolegijoje gavo magis
tro laipsnį, parašęs tezę «Tiesos sąvoka marksis
tinėje filosofijoje». 1965-^966 m, tęsė chemijos
studijas. Po to vėl tęsė studijas teologijos Ba
chelor of Divinity laipsniui.
Lietuviškoje veikloje A. Saulaitis visada bu
vo aktyvus. Nuo 1945 m. be pertraukos dirbo įvairų organizacinį darbą skautuose, ypač vado
vaudamas stovykloms, paruošdamas visą eilę
praktiškų leidinių, redaguodamas įvairiuslaikraš
Čius, biuletenius Yra aukštosios skautiškosios va
dovybės narys, aktyvus Korp. VYTIS darbuoto
jas. Uoliai reiškėsi ir lietuvių bendruomenės vei
kloję, vadovavo Pasaulio lietuvių jaunimo vado
vų stovyklai 1966 m. Dainavoje. 19.8 m. Pašau
lit Lietuvių Bendruomenės prašomas, lankė ir
instruktavo Urugvajaus, Argentinos, Venezuelos
Brazilijos ir Kolumbijos lietuvių jaunimą, pravesdamas jiems įvairius kursus. Jaunimo ir kito
mis temomis paskelbta daugybe rašinių mūsų
spaudoje.
A. a. mirus
JUOZUI MATELIONIUI
gili mūsų mūsų užuojauta šeimai ir
giminėms.

Jonas Bajorinas su šeima

Nuoširdžiausia užuojauta

A. A. JUOZO MATELIO N 10
žmonai, dukterims, broliui ir anūkams!
Maldos Apaštalavimas
I

-.rS

Mielam ir nuoširdžiam « A u š r o.s »
choro rėmėjui
JUOZUI MATELIONIUI
netikėtai mirus gilią užuojautą reiškiame
jo šeimai ir giminėms
Jonas Bajorinas
«Aušros» choro pirmininkas
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MŪSŲ LIETUVA

59 m. rugpjūčio 15 d

Pad štiš niekur nebuvo taip aštri,
kaip Lietuvoje...
RAŠO H. E. SALISBURY SAVO KNYGOJE
«THE 900 DAYS» (2)
POGRINDŽIO VEIKLA

Latviai estai ir lietuviai
1940 sovietinei okupacijai bu
vo rodę maža entuziazmo. Jie
džiaugėsi
nepriklausomybe.
Jų nacionalinis jausmas buvo
stiprus. Jį buvo stiprinęs ais
tringas antikomunizmas ir
gan dažnai šovinistinė neapy
kanta rusam.
Per tūkstantį metų Baltijos
valstybėse buvo vyravusi stip
ri vokiečių mažuma. Vokie.
čiai turėjo vadovaujamos ita
kos kultūriniame, ūkiniame,
politiniame ir kariniame gy
venime, Net St. Petersburge
vokiečiai buvo svarbus veiks
nys. Daugelis jų ten įsikūrė
Petro ir Ekaterinos laikais.
Vokiečių įtaka ir Romanovu
dvare buvo didelė; daugelis
kaltino, kad dėl jos galutinai
ir sugriuvo carinė dinastija.
Tuo metu, kai Sovietai už
ėmė Latviją, joje buvo vokie
čių mažumos 60 000 aistringų
Hitlerio šalininkų, susitelku
sių į 286 organizacijas. Apie
52,000 šių vokiečių repatriavo 1939 m. spalio-gruodžio
raėn,, bet Vokietijos oficialios
misijos pasiliko Rygoje bei
Tallinne, ir Vokietija dar 1941
kovo 7 stengėsi išlaikyti konsuliarinius postus.
Visose Baitijns valstybėse
stipriai nacionalistinės antisovietinės organizacijos pasili
ko pogrindyje greta vokiečių
šnipų tinklo. Sovietų saugu
mo agentai kovojo su jom ei
lę mėnesių dar prieš karą.
Jie susekė šnipą Latvijos už
sienių reikalų ministerijos ko

dų patalpoje: Nuo 1910 lie
pos iki 1941 gegužio NKGB
susėmė 75 nacionalistines gru
peš Lietuvoje. Per 1940 me
tus ir 1941 metų pirmą ket
virtį. NKGB suėmė 66 vokie
čių žvalgybos agentus ir 1596
individualiai veikiančius (prieš
Sovietus). Šiame skaičiuje bu
vo 1,338 veikę vakarinėse sri
tyse. Baltijos valstybėse ir
Ukrainoje.
Rengdamiesi pulti Rusiją,
Vokiečiai 1940 sudarė specia
lią organizaciją, vardu Bran
denburg — 800, kuri turėjo
rengti diversinius veiksmus
rusų užnugary — ardyti til
tus, užversti tunelius, paimti
užfrontinius įtvirtinimus ir t.
t. Ji turėjo veikti kontakte su
jau esančiais'Sovietų Sąjun
gos agentais — nacionalisti
nėm ir kitom antisovietinėm
grupėm.
«. .Tarp Lietuves nacionalis
tinių grupių buvofLietuvių Vie
nybė, I ietuvių ^ktyvistų Fron
tas ir Lietuvai Gelbėti Komi
tetas. Latvijoje buvo Perkinkrusts, Estijoje pogrindinis Ry
tų Legionas ir Gelbėjimo Ko
mitetas, kitaip jie buvo vadi
nami Izmailitai ir Kaitzelitai.
Prieš karo pradžią estai suor
ganizsavo ir vadinamus Erna
batalionus divereantiniam ve k
mam raudonosios armijos už
frontėje.
Įtampa prieš karą Latvijoje
buvo didelė. Keletą mįslingų
miško gaisrų sovietų saugu
mas priskyrė latvių nac onalistam. augely kaimų kūli
kai ir turtingesni valstiečiai

Stasys Lapiems
naujose patalpose parduoda įvairias
statybos medžiagas bei visokius

namų reikmenis.

Naujasis adresas:

DfePOSiTO PARATODOS

atvirai priešinosi Sovietų Są
jungai. Agitacija prieš režimą
buvo išplitusi... Iš sakyklų ku
pigai ir pastoriai atvirai reiš
kė antagonizmą sovietinei
valdžiai.
Padėtis niekur nebuvo taip
aštri kaip Lietuvoje. Lietuvių
Aktyvistų Frontas buvo sukurtas Berlyne 1939 lapkri
čio 17 (ne 1939, bet 1940 !>
Red.) pulkininko Kazio Škir
pos, buvusio Lietuvos karinio
attache Vokietijoje (čia auto
rius būtų tikslesnis jei būtų
sakęs: buvusio Lietuvos pa
siuntinio ir įgalioto ministério
Škirpos! Red.), Jis suformula
vo Lietuvos išlaisvinimo pro
gramą 19 41 metų kovo 24 ir
slaptai pasiuntė į Lietuvą di
rektyvas sukilimui, kuris turė
jo būti tuo metu, kai Vokieti
ja puls Sovietų Sąjungą.
LAF celėm, sudarytom iš
trijų ar penkių asmenų buvo
pavesti atskiri uždaviniai —
užimti policijos būstines, te
lefono stotis ir 11.
Karo išvakarėse L ’ F ver
tino savo narių «kaičių apie
36,000. Jį apardė Sovietų su
ėmimai birželio 14, bet ne iš
esmės. Buvo sudaryti du va
dovybės centrai, vienas Vii
aluje ir kitas Kaune.
Lietuvoje veikė ir kitos na
cionalistinės grupės; Lietuvos

Gynimo Lyga, Geležinis Vil
kas Šakiuose, Lietuvos Lais
vės Armija Šiauliuose, Lietu
vos Laisvės Kovotojų Są
junga.
Baltiečius disidentus padrą
sino atviri nacių pasiruošimai
puolimui. Vidury birželio na
ciai nesistengė slėpti savo
pasiruošimo pagal Baltijos šie
nas. Inžinieriai atvirai nusta
tinėjo ugnies ir slebėjtmo
punktus, tvirtino tiltus ir ke
lius, kurie ėjo Sovietų sienos
link, tiesė pontoninius tiltus
per upes; kai kuriose vieto
se buvo įrengti minų laukai?
senosiose vietose padėtos nau
jos minos, Pradedant nuo bir
želio 17 vokiečių ’ karininkai
važinėjo automobiliais pagal
sieną, tirdami tereną, stebėda
mi Sovietų kariuomenės išdės
tymą. Birželio 29 naktį buvo
susirėmimas ties Buraki, kur
vokiečių skautų grupė mėgi
no pe eiti į sovietų teritori
ją, Trys buvo nušauti, du
paimti» '

GYVYBEI č^AKSE tokiai
kaip žemėje, nėra sąlygų, nes
toje planetoje nėra deguonio,
Tai parodė Marso fotografijos
pasiųstos žemėn J X V-ių rakė
tų Ma iner 6 ir Mariner 7.
II——H
iiwnmii

Advokatas
atlieka visus teisinio pobūdžio darbus, kaip įvairių
bylų vedimas, inventarijų sudarymas, deskitis, doku
mentų atitaisymas, nuomininkų išmetimas ir kiti darbait
Rezidencija:
R. Joaquim Piza, 204
Tel. 31-2548

Raštinė:
. 15 de Novembro, 244
4.0-Sala 19- Tel. 37-0324
no 14,00 ik! 18,00 vai.

JONAS JAKUTIS
RUA COSTA BARROS, 352
TEL. 63-3285 — VILA ALPINA

Turi įvairiausių statybos medžiagų, geležinių~daikų, indų bei darbo įrankių.
Lietuviai pirkim pas lietuvius l

LIETUVOS ATSTOVYBES
URUGUAY, MONTEVIDEO.

p. Anatol. Grišonas, Ciudad
de Paris 5836, Tel. 50-2180.
Veikia kasdien prieš piet.
LIETUVIŲ BAŽNYČIA VILA

ZELINA: Rua Inacio ir Av
Zelina, Mons. Pio Ragažjjįs
kas, Tel. 63-5975.
Liet. Bendruomenė, pirminfcikas p.'Juozas Tijūnėlis
Rua latai, 150 —• Casa Ver
de, Tel. 266-0346.
TĖVAI JĖZUITAI: RuaJuatindiba, 20 Parque da Mooka
— Tel. 273-0338 arba 92-2263
LIETUVIŲ KALBOS
PAMOKOS S. PAULY:

MOOCA, Rua Juatindiba, 20
šeštadieniais 14 vai.
LIETUVIAMS PAMALDOS
LAIKOMOS
V. Zelina parapijoje kasdh
ną ir kiekvieną sekmadienį
kaip iki šiol
Šv. Kazimiero parapijoje :
Parque da Mooca Rua Juatindiba, 20.
Sekmadieniais ir šventadk
niais 8, 10 ir 17,00 vai . Darbi
dienomis 7 ir 7,30 vai., arbi
atskirai susitarus dėl laiko
kai turimos metinės ar 7 d
mišios;
išpažintys čia klausomai
kasdieną prieš mišias,
-nruią mėnesio sekmadienį
Parque das Nações 1® vali
V. Carolina 15 vai.;
Casa Verde, 17,1 S vai,
Antrą :
Jaęana klierikų kopi, 8,30 vai
Bom Retire, 10 vai
Utinga 16.30 vai.,

Įkorporavimai — kondominijos — sklypų išdalinimas —
«Administracija — nejudomo turto pirkimai bei
pardavimai — kreipkitės j

Administradora e Imobiliária Bernarde?

Paskutinį:
Vila Anastacio 3,30 vai.,
Vila Bonilha 11,15 vai.
V Prudente 18 vai.

Ltda’

atsakomasis bendrininkas Gil Prestes Bemaries
Praça Antonio Prado, 33, — 4* andar, conjunto 401.
Telefonas 33-1443 — São Paulo.

Didelis pasirinkimas medžiagų ir skoningas^
pasiuvimas, LAURO SANDRON vyriškų rūbų

Kalinauskas

’

Trečią:
Agua Rasa 8,30 vai,,
Moinho Velho 11,30 vai.,
Lapa 16,30 vai.,

Avenida Sapopemba, 5761, V. Guarani

aleksas

įsidėmėtini adresai

«MUSŲ LIETUVOS» RE
DAKCIJAI IR ADMINISTRA
CIJAI, TAIP PAT IR SÃO
PAULO LIETUVIAMS JĖZUI
TAMS GALITE SIŲSTI LAIŠ
KUS ŠIUO A )RESU
CAIXA POSTAL 4421,
S. PAULO, BRASIL.

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

São Paulo
Medžiaga parduodama ir išsimokėjinrii
Z teikite ir įsitikinkite medžiagos ir darbo kokybe ir kaina

SKAITYKITE
11
PLATINKITE v i b
NINTELI PIETŲ AMERIKOS
SAVAITRAŠTI «MŪSŲ
LIETUVA».

VIENINTELIAI ATSTOVAI GARSIOJO VANDENS LINDOYA

Lindoya vanduo yra dcnai žinomas gėrimas
Kurio puikų veik-ms į žmogaus sveikatą jau
visi yra vienbalsiai pripažinę. Pabandykite,
sitikinkite ir visados naudokite!

Rua Dino Bueno, 643
Telefones: 220-1748, 220-1751 e 220-1752
Caixa Postal 3967

-

S À O

PAULO

LIE’UVOS NAC1ONALI
MARTYNO MAŽVYDO BIBL
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Uoliam visuomenininkui ir karštam Lietuvos
mylėtojui

SÃC

PAULO, 1 3

mi'us, nuoširdžią užuojautą reiškiu jo žmonai, dukte
rims, broliui ir visai patriotiškajai
lietuvių bendruomenei.
Prel. Aleksandras Arminas.

Kviečiame mielus tautiečius, tautietes, tėvus ir jau
nimą dalyvauti Vila Zehnos Šeštadienio Mokyklėlės mo
kytojos, dabartinės «Žilvičio» sambūrio vadovės, uolios
įvairių lietuviškųjų parengimų bendradarbės panelės
LEOKADIJOS ALEKNAVIČIŪTĖS, išvykstančios Portu
galijon Coimbros universitete studijuoti mediciną,
IŠLEISTUVĖSE

rugpjūčio 31 d., sekmadienį,
MUOSE, Vila Zelinoje.
Bus

vaišės

16 vai.,

ir įdomi

JAUNIMO

Mūsų mielam draugui, «Mūsų Lietuvos bendrakurėjui
JUOZUI

M A TE L I o N IUI

staiga mirus, jo brangiai žmonai, dukterims ir gimi
nėms gilią užuojautą reiškia

Motiejus Tamaliūnas su Šeima

NA

programa,

Išleistuves rengia «Ž’lvičio» sambūrio Tėvų Komi
tetas Tačiau prie jų prisidėti kviečiame ir kitus sam
būrius bei draugijas.

A.

A.

MATELIONIUI

JUOZUI

mirus, šeimai didžiausio sielvarto valandoje,
nuoširdžiausią užuojautą reiškią

RENGĖJAI

Kapit. Juozas Čiuvinskas ir žmona
septintos dienos

MIS OS
už a. a. Juozą Matelionį bus
šį šeštadienį, rugpjūčio 16 d.
19 vai. Zeiinos bažnyčioje.

ATVYKSTA IŠ ŠIAURĖS

ko liūdinčius sūnų, dukterį,
ženą, marčią, brolį su brolie
ne. Palaidotas Formozos ka
pinėse.

Gy veno Vila Prudente, Hua
José Zappi, 637.

Rugpj. 12 paliko šį pasaulį

AMERIKOS

A. A. JUOZAS KARAŠAUSKAS

Daugeliui S. Paulo lietuvių
gerai pažįstama rašytoja p.
Karolė
Pažėraitė
Kaseliūnienė, keletą metų anksčiau
gyvenusi V. Belą. Atvyksta
pas savo brolį
dvardą Pa
žėrą, gyvenantį Guarujá, ir
pasimatyti su savo buvusiais
draugais ir pažįstamais ku
rių ji čia apsčiai turėjo.

eidamas 72 metus. Gyveno Vi
la Sã3 João, Rua Inhamus,
145. Palaidotas S. Caetano»
Ceramica kapinėse.

MBKaSaüM»

PAIEŠKOMA Emilija Tininaitė Valiūnienė, Povilo Va
liūno žmona. Žinantieji, kur
ji gyvena, malonėkit praneš
ti «Mūaąų Lietuvos» redakcijai.
noamon

MIRĖ
Rugpjūčio 7 dieną amžiny
bėn iškeliavo

Septintos dienos mišios bus
Zelinoje, rugpj. 18 d. ryte.
Liko liūdinti gyvenimo drau
gė Veronika, iš namų MačiulsKytė, sūnus Juozas, du
anūkai, trys seserys brolis
ir daug giminių.

UŽSIMOKĖJO UŽ M. L.
Norbertas Stasiulionis 85
ner , Jonas Skrebys ir Henri
kas Kemenčius po 25 ncr.,
Antanas Ralickas, Ant. Vid
mantas Enrikas Guzikauskas
ir Jonas Verbickas po 15 ncr.

t abai ačiū!

a.a. PRANAS MATUSEVIČIUS

sulaukęs 70 metų amžiaus.
Kilęs iš Trakų apskr. Kruo
nio vlsč. Margų kaimo Pali

DAUG ŽMONIŲ
A. A. Juozo Matelionio laL
dotuvėse p aėjusį pirmadienį

DR.

ANTONIO SIAULYS
C R. M. 10.647
Cirurgião da Santa Cbsa de São Paulo
Medico da Cruzada Pro Infancia
Especialista em Obstetrícia pela Maternidade de S. Faulo
Clinica de Adultos e Crianças — Moléstias de Senhoras
Partos — Operações
Horarior Das 12 as 14 e das 19 as 21 horas 1
Jonsultorio e Residência RUA DOS TRILHCS, 1576
Mooca, Fone 92-3991

... Atende-ee com hera marcada
DEt JONAS NICIFORCIUKAS
Cirurgião Dentista
p/ Universidade de São Paulo
RAIOS X
Consultorio % Rua Cap* Pacheco Chaves, 1206{
Vila Prudente, Tel. 63-5352
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NUMERIO

KAINA 0,30

MA T E L I O N I U I

JUOZUI

^UA JUATINDIBÂ, 20 — P. OA MOÓCA

ATSKIRO

dalyvavo labai daug žmonių, Liet. Kat Šv. Juozapo Vyrų
tiek bažnyčioje, tiek kapi
Brolijos
nėse.
VEIKLOS KALENDORIUS.
Egzekvijas lietuviškai atgie
dojo T. J. Bružikas pa ėda
Spalių 19 d. piknikas į Jumas gerb. Prelato P. Ragažinsko ir T. J Kidyko, S. J. rubatuba.
Lapkričio 16 d. Piknikas į
Mišių auką už vėlionį aukojo
T. J. Bružiksae, kun. dr. A Mi Praia Grande, Santos.
liūs ir T. P. Daugintis.
PMHUMII
Grabą palaimino ir trumpą
jautrų žodį pasakė gerb. prel.
ML PRIE PAŠTO
Pijus Ragažinskas, iškeldamus
«Mūsų Lietuvos» paskirų
velionio ilgametį ištikimą dar
numerių
galima vis gauti nu
bą šv. Juozapo parapija* ir
sipirkti kioske, įeinant į Cenlietuvių visuomenei.
tralinį Paštą kairėje pusėje.
Nova Cachoeirinha kapinė
se atsisveikinimo žodį tarė
T J, Bružik-as, jėzuitų, «Mūsų ŪBHanii
Lietuvos» ir šv. Kazimiero pa
DĖMESIO! DĖMESIO!
rapijos vardu, kurių jis buvo
vienas nuoširdžiausių draugųNaujas visiems lietuviams
rėmėjų, p. Juozas Čiuvinskas žinotinas adresas! Vienintelės
kalbėjo Brazilijos Lietuvių Brazilijoje asmeninės Šv. Ka
Bendruomenės prezidiumo var zimiero parapijos, Tėvų Jė
du, vietoje sergančio pirmi zuitų, laikraščio «Mūsų Lie
ninko kun. Juozo Šeškevi tuva» ir lituanistinės moky
čiaus p. Jurgis Sliesoraitis klos adresas dabar yra toks:
Bendruomenės Valdybos var
RUA JUATINDIBA, 20
du. Bene pirmą kartą Nova
Parque da Moóca.
Cachoeirinha kapinėse su.
Telefonas lieka tas pats;
skambėjo tradicinė giesmė
«Viešpaties Angelas», kurį su 273-0338. Laiškus siųsti geriau
giedojo didelė susijaudinusi per Caixa Postal 4421, S. Paulo
11—11
minia.
ŪMomii
NEAPYKANTA IR

Kitas «Mūsų Lietuvos nu
meris skiriamas a.a. Juozo
Matelionio gyvenimui ir dar
bui paminėti.
iinmaaii

GIMTADIENIUS MINI

SIMPATIJOS
LONDONAS. Antras faktas
šiomis dienomis stebinęs ir
jaudinęs Vakarų ir Rytų vi
suomenę — tai sovietų rašy
tojo Anatoly Kuznetsovo pa
bėgimo — geriau pasakius —
pasilikimo Londone priežas
tys.

vo pabėgimo priežastis. Jis
atidengė Sovietų Rusijoje esą
mą priespaudą, terorą, kuris
verčia rašytojus kurti ir rašy
ti prieš savojvalią ir giliau
sius įsitikinimus. Todėl ir jo
parašytos novelės, romanai
ir kiti veikalai neatitinką jo
vidaus pasaulio. Užtat jis vie
šai ir iškilmingai nuo jų fatsi
sako Jis atsisako ir Kuznet
sovo pavardės, pareikšdamas,
kad Kuznetsovas ten turėjo
būti «nesąžiningas, konformis
tas ir bailus rašytojas».

Tie jo pareiškimai, jo iš
kentėtų vargų, persekiojimų
ir kančių aprašymai sukėlė
Vakarų visuomenėje daug sim
patijų jam, A. Anatol, kaip jis
dabar vaiinsis.
Tačiau Sov Rusiją valdan
čioje komunistų klikoje tai
jau iššaukė didžiulę neapy
kantą. Valdančios partijos pa
reigūnai, rašytojų draugijos
vadovai ir spauda ant jo pra
dėjo pilti įvairiausius kaltini
mus, šmeižtus, grąsinlmus...

UŽSIPUOLA KATUSHEV

Sovietų Rusijos Komunistų
partija neatsiuntė Rumunijon
į Kongresą savo pirmaujan
čių vadų, bet tik Centro pre
zidiumo narį reikalams su už
sienio partijoms, j«kamaradą>
Konstantiną Katushev.
Šis savu sveikiuimo kalbo
je iš naujo priminė Brežnevo
doktriną apie komunistinių
valstybių nepriklausomybės ri
butumą ir įsikišimą, jei graso
vidaus priešai: nacionalistai,
reakcionieriai, imperialistai.

Jis net grasino ; So
vietai nepagailės jokių pas
tangų išlaikyti ir stiprinti ko
munisLnio sąjūižio vienybę.,
ir pilnai atliks savo taprtautines pareigas.

PAKEISTAS PENSIJŲ
ĮSTATYMAS

Liepos 25 d. prezidentas
Costa e Silva pasirašė dekre
tą-įstatymą, kuriuo pakeičia
mas mastas nustatyti gautinos
pensijos dydžiui. Vietoj iki
šiol naudotos 12 paskutinių
mėnesių algos, bus dabar ima
ma Kaip pagrindas paskuti
nių 36 mėnesių alga.

Tuo pakeitimu norima iš
vengti
pasitaikiusių ■ dažnų
piktnaudojimų
ir kombinaci
Mat, Kuznetsovas trijuose
laiškuose per pasaulinę spau jų. Dėl to galintiems nekal
dą atvirai išdėstė tikrąsias sa tai nukentėti, bus įvestas tam
tikras paaukštinimo koeficiea
- tas (nuošimtis) ankstyvesnių
metų mėnesinių algų — paADVOKATĖ IRENA GRITÉNAS - SPINĄ
reiškė Darbo ministras Jarpraneša tautiečiams, kad daro Inventarus, iškraustymus,
bas Passarinho.
skyrybas, nejudomo turto administravimą,

Petras Šimonis (rugpj. 16
d.), Julė Joieikaité Galvão
(18), Alfonsas Vidžiūnas (sū
nus) (19).
Laimingų metų!

Priima klientus savo raštinėje, esančioje Largo
Sete de Setembro, 52, 6.o andar, sala 607
(priešais Forum) nuo 16 iki 18 valandos.

