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Lietuviu Šeimos ir Švietimo Metai

A. A. Juozo Mateliomo 
PASKUTINIS VIEŠAS ŽODIS
Rugpjūčio 10 d. 13 valandą, Vyrų Brolijos pirmininkas 

Juozas Matelionis tarė-paskaitė, kaip visada, trumpą, Spau
dos Baliaus atidaromąjį žodį, šis viršutinis paveikslas įam
žino jį skaitantį, o žemiau dedame patį tartąjį žodį:

«BROLIAI IR SESĖS KNYG' FŠ Al,

Gerbiamieji svečiai ir malonios viešnios, susirinkusieji 
į šį petikiąjĮ spaudos Bičiulių Balių!

delis jos priešo, Kinijos, nu- 
silpninimas.
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GĖDOS DIENA

PR.AGA. Sovietų Rusija ir 
promasKvinė Husas CekuGo- 
vasijos vyriausybė bando į- 
bauginti čekus kariniais ma- 
n -vrais, čekų, sovietų kariuo
menes laimių ir policijos s •- 
traukimu i mie tus b-i įvai
riais grasinimais, kad nedary 
tų antisovietinių manifestaci
jų Sovietų Rusijos Čekosloya 
kijon Įsiverž.mo metinėse — 
rugpjūčio 21 dieną.

Opozicijų ypač darbinin
kai, studentija ir kitoks jau
nimas tą dieną oavanino «Gė
dos diena. Ji iš anksto ryžo
si nedaryti jokiu smurto ak 
tų ar viešų manifestacijų, kad 
žmonės dar labiau nenuken-

Didžiam lietuviui ir mielam bendradarbiui

JUOZUI MATELIONIUIK *-v
staiga mirus, gilią užuojautą jo šeiniai, broliui i

I
 Jurgiui ir giminėms re'iškia

V. Anastacio Dr. Jono Basanavičiaus Mokyklos B 
GLOBĖJŲ BŪRELIS_____ ______________ __ ______

mųju darbu Sibire. . Pasinau
dojant naujo nrote«fo Mask
von pa iuntimo proga, Daniel 
perkeltas į baisųjį Wladimi- 
ro kalėjimą. Šis ne oli Mask 
vos esąs kalėjimas yra iš
garsėjęs savo griežtumu Ir 
gyvenimo sunkumu.

Daniel dar turės ten kalė
ti 1 metus į tą kalėjimą per
kelti už tariamąjį «priešinimą 
si kalėjimo drausmei» ir du 
jo draugai rašytojai Andrei 
Siniavski ir Dimitri Ronkin.

IIUAMUJUI
ÜBBMBãÜ

l’amstų dalyvavimas yra mūsų darbo užgyrimas, kad 
mūsų pasirinktasis veikimas yra geras, mūsų einamasis ke
lias y a teisingas

ispėjUiia yra vienas iš labai svarbių uždavinių ir kartu 
vena iš problemų mūsų išeivio gyvenime. Jei būtu kitaip, 
tamsio- to misų iaroo nere ntumėte.

Beto, savo dalyvavimu Tamstos pripažįstate, kad - yru 
Brolijos rengiam spaudos Bičiulių šventė yra gerai organi 
zuojamii, vai čia galime sveikai linksmai ir kultūringai pra
leisti aiKu, susitikus savo senus draugus ir bičiulius. Tuo 
Vyrų Brolija yra didžiai patenkinta.

Mes tikime, kad mūsų visų šventa pareiga remti visi 
tai, kas lietuviška, ypač remti lietuvišką žodį ir lietuvišką 
spaucą.

tetų.
Jos programa tai dienai įga 

lino įtraukti plačias čekų ma 
sės pa eikšti protestą sovie 
tiniam režimui būtent einant 
grupėmis pėsčiomis darbo
vietes, nesinaudojant aut bu 
sius neinant i Krautuves, ba
rus, kinu , neperkant laikraš
čių, visur sustabdau. 5 minu
tėm 12 valandą darbą, papuo
šiant gėlėmis tautinių didvy
rių paminklus.
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Mums nebereikia, kaip seniau mūsų tėvams, slėpti nuo 
maskolių lietuviškas knygas. Mes galime laisvai jomis nau
dotis, nė kiek nesibijodami būti ištremti į Sibirą.

Šiandiena, po ilgų ir sunkių darb > ir kovos metų čia 
Brazilijoje dėl savo ir savo šeimos geresnės ateities, ačiū 
Dievui, stovime tvirtai am kojų. Mums užtenka duonos, ne
reikia susirūpinus drebėti dėl mūsų šeimos ateities. Mes ga
lime, norime ir mielai prisidedame, ir remiame šiandieną ir 
tai, kas nėra vien duona. Mes remiame ir tai, ka« žmogaus 
gyvenimą padiro malonesnį, šviesesnį, kultūringesni, laimin
gesnį. O prie to priklauso taip pat ir lietuviška spauda»

Dar kartą nuoširdžiai sveikinu Tamstas čia susirinku
sius visos Vyrų Brolijos šeimos vardu. Linkiu Tamstoms ir 
visoms Tamstų šeimoms gerbūvio, geros sveikatos ir laimės 
šioje svetimoje, bet svetingoje žemėje.

Iš visos širdies dėkoju visiems čia susirinkusiems už 
Tamstų dalyvavimą šiame Spaudos Bičiulių baliuje. Ypač di
delė padėka priklauso tiems, kurie taip nuoširdž'ai bei rū
pestingai ir pasiaukoję jį rengė, kad mes visi galėtumėm 
būti patenkinti ir maloniai praleistume čia porą», valaondų, 
susirinkę iš visų S. Paulo vietų, šituose Jaunimo namuose!»

SOVIETAI ATSIKERŠIJO

MASKVA. Rusų rašytojas 
DA IE YULi 1968 m. pra
džioje vadovavo bado strei
kui Potmos priverčiamųjų dar 
bų stovykloje, protestuojant 
prieš kalinių kankinimus ir 
nepakenčiamas gyvenimo są
lygas: Ten jis atlieka 5 metų 
bausmę, kėliau jis vėl ėmė 
b dantį iki stovyklos vado
vybė leido žmonai jį aplan
kyti

Už tokį iššaukimą ir arąsą, 
jo žmona LARISSA BOVARAZ 
kaip dalyvavusi protesto ma- 
nifes a įjoję prieš įsiveržimą 
Čekoslovakijon, buvo pas
merkta 4 metams priverč'a-

MAŽUMA K VOJA UŽ 

SAVO TEISES

BELFAST. Šiau'ės Airija. 
Angių valdomoje Šiaurės Airi
joje vėl atsinaujino kovos 
tarp katalikų mažumos i pro 
test.ntų daugumos. Katalikai, 
ypač jaunimas, nori išsikovo- 
t lygias teises ir išreikalau- 

i kad panaikintų priespaudą 
ir Kitas neteisybes. Miestus, 
kur k tulikų yra daugumoje, 
vistiek valdo protestantai, dė 
k í savotiško rinkimų įsta
tymo.

Praeitą savaitę Belfast mies 
te užvirė aš rios kovos tarp 
protestantų ir kata ikų. Daug 
namų, aut busų padt gta, krau 
tuvių išplėšia. Katalikai be
veik n turi šaunamųjų gink, 
lų. Gi protestantai y a gink
luoti, šaudo nuo tėra ų. Jie 
sudarė «Pagalbinę Policiją» 
ir gavo iš valdžios gin ių. 
Policija paprastai užstoja pro 
testantus ir pati kulkosvai
džiais apšaudė katalikų na
mus. Yra 8 užmušti ir virš 
300 sužeistų.

Katalikų gyvenamas Falls 
Roads priemiest s praktiškai 
yra visai sunaikintas. Kito jų 
priemiesčio — Crumiin Roads 
— viena gatvė protestantų fa

natikų visai išdeein’a, ki oje 
išplėštos krautuvės ir na
mai. Atvykusieji iš Anglij g 
kuru om nes d ieniai nepajė
gia atstatyti tvarkos ir ramy
bės. Tačiau bent atskyrė ka 
talikų ir protestantų gyvena
mus priemiesčius spygliuoto 
mis vielų tvoromis.

Bet kažin ar neprasidės ne 
ramuma kitose vietovėse? Ar 
neišsivystys pilietinis karas, 
jei katalikams pavyktų gauti 
ginklų, ar jais paremtų Jais-, 
voji Pietų Airija?

Popiežius Paulius vi praei 
tą sekmadienį, kalbėdamas 
susirinkusiai miniai apga les 
tavo šias kovas ir pareiškė, 
jog ros kovos vykstančios 
svarbiausiai ne del religinių 
motyvų 
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iaDĖ\’Ų SUKULTŪRINIMAS

Liepos 28 d. Brazi ijos mies 
te prasidėjo FUNA1 simpoziu
mas. pasiturimas. Jį atidary
damas FUNAI pirmininkas 
Queiroz Campos pareiškė, kad 
šis institutas sistematiškai rū
pinasi globoti Brazilijos indė
nus. tačiau neatmeta ir Die
vo Apvaizdos rūpinimosi jais. 
Tas žmonių rūpinimasis turi 
būt vis geresnis, ir įstatymų 
remiamas.

-k ui -impoziumo vicepir
mininku jis pakvietė Benja
min Morais, žinomą juristą ir 
evangelistu veikėją. Simpo
ziumo uždavinys — aptarti, 
kaip geriau civilizuoti indė
nu.. ypač kultūrinėje ir reli- 
ginėje srityje.

Kaip indėnų kultūrinimas 
pasiseks, tuo tarpu yra sun
ku pasakyti, jis gali duoti po
zityvų rezultątą. 

i lašama n 
ŪSMOHlii

PLAČIAJAME PASAULYJE
KOuĖL PEŠ SI NAUJOJE 

VIETOJE?

PEKINAS. Rugpjūčio 13 d, 
|vyko stiprus sovietų ir kinų 
kariuomenės dalinių susidūri
mas Sov. Rusijos ir Kinijos 
pasienyje, netoli Jalanchkol 
vietovės ir Sinkiango provin-

nus. dabar-sužinoti tei
sybę. šioje Siankiango pro- 
vincineijaje, apie 400 hm 
nuo susitkūrimo vietos Kinija 
turi atnortEfių bandymų labo
ratorijas ir atomini" gink ų 
dirbtuves. Gal kinui bando 
šią senai ginčijamą siena to
liau nukelti? C gal sovietai

cijos, Kazakstantano respu
blikoje. Buvo nušautų ir vibu 
eilė sužeistų.

Kinai už šį kruviną įvykį 
kaitina sovietus, g šie — ki-

nori pasinaudoti įvykiu, iš
šaukti daugiau tokių inciaen 
tų, o paskui smogii visa jėga 
ir sunaikinti anas dirbtuves 
ir laboratorijas? Tai būtų di-

Daugelio mūsų vyrų, nors dar užeina bažnyčion ' epiįprašytum užsimesti raudoną 
apsiaustą ir nešti viešai precesijose «liktarną . A. a Jiezne Matelionis ir pats per daugeli 
metų ją nešė ir vadovavo savo vyrams Šv. Juozapo B o rjon susibūrusiems. Jie stengėsi pa 
gražinti recesijas, bet jomis nesitenkino. Vyrų Brolija m rengė jau trad cija virtusį Spau
dos bičiulių bal ų, kuriam vadovavo velionis Juozas. N otraukoje pirmas iš dešinės.
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Naujas Lietuviu Ganytojas
Vyskupo Antano Deksnio Konsekracijoje

Džiaugsmingai ir ilgai sta 
ba Belleviilės katedros var- 
p ii, birželio 15 d., sekmadie
ni. I katedrą žengia ilga pro 
cesija. Jos priekyje žygiuoja 
East St. Louis ir Belleviilės 
kolumbo vyčiai puošniose uni 
formose, apie 120 kunigų, 30 
vyskupų, Čikagos kardinolas 
Cody ir busimasis vyskupas 
pats prel. Antanas Deksnys, 
lydimas kun. J. Gašlūno ir 
kun. Igno Urbono.

Kateira pilnutėlė žmonių. 
Vyskupo pašventinimo apei
gas susikaupę ir nuoširdžiai 
džiaugdamiesi seka gausūs iš 
visų kraštu suvažiavę lietu
viai. Šven inimo apeigas at 
lieka popiežiaus atstovas ar 
kiv. Raimondi, vysk B izgys 
ir Bailevillės vysk. Ziuoweste.

Per Mišias aukojimu p oce- 

- »-l; uis mėgo m- ziKa mėgo dainą, nors jam neteko 
m-, z ko- mokytis. Bet jis organizavo kaimišką orkestrą, ku
ria ne jis pats «mušė bar.ibanėlj" i kone kas šeštadienį at
vykdavo i «Aus O8« choro repeticijas dainuojančio jaunimo 
pasiklausyti ir pavakaroti

sijoje auką neša iš Wašing- 
tono atvykę? Lietuvos atsto
vas h. Ka eckas, Ona Petri- 
kienė, A. Mo genis ir kiti. Ka
tedroje stovi ietuvos t isnal- 
vė, kabo Ąuš oš artų pa
veikslas ir draug su didžiuliu 
Choru vietiniu) visi lietuviai 
aukojimo metu gieda «Mari
ja, Marija», O soiisto Št. Ba
ranausko gieao’i «Panis an- 
gelicus- ir «Agnus Dei» sus
kambu nuostabiai galingai.

SVARBIEJI MOMENTAI

Jaudinantis momentas, kai, 
prieidamas, kiekvienas vysku 
pas iš eilės dėjo ant klūpan
čio konsekruojamojo galvos 
rankas, perduodami iš apaš
talų karta iš kartos gautą ga
nytojiškąją galią ir lyg lieda 
mi Dievo sustiprinimą sun
kioms pareigoms Jis patepa
mas šventuoju chnsmoš alie
jumi, iyg padarant jį lanks- 
tesnį dvasinėms išganymo ko 
vora?. Jam suteikti vyskupiš
kieji ženklai evangelija, 
žiedas, mitra, vyskupiška laz
da. Choras užgieda galingą 
skatinimo šauksmą «Eik į pa
saulį ir mokyk visus žmones-

Pašventinimo pabaigoje, so
listas paskaitomis su visa baž 

nyčia bei choru triumfališkai 
gieda: «Christus vincit - Kris 
tus nugali-. Jautėsi didelė jė
ga, ir šis lietuvio vyskupo 
konsekravi as buvo lygskai- 
dr ai žėrinti prošvaistė debe- 
singose tragiškojo birželio 
dienose.

Naujasis vyskupas Deksnys 
savo žody dėkoja Dievui, po
piežiui už kunigystės pilnu 
mo dovaną — dėko a visiems 
dalyvavusiems orisidėjusiems 
p’ie šių iškilmių.

VAIŠĖS NAUJAJAM
VYSKUPI i PAGERBTI.

Jas suruošė Belleviilės vys 
kupijos kunigai, kurioje jis 
darbavosi nuo 1 43 metų. v ai 
še- pradedamos malda ir Lie 
tuvos himnu, ku io gied 
mui vad > avo amerik etis ku
nigas J Schwaegel

Vaišių metu savo gal ngu 
balsu vuus žlugino 1 si s 
St. Bar.tnai.8k. s lit u iško- 
mis liaudies dainomis t,ei Pon 
chieili a. įjomis ir A nerikos 
lietuvaitė solistė Patricija 
Poisl.

Naująjį vyskupą sveikino 
kardinolas Cody, kuris sakosi 
esąs po Kauno dižiaus os lie
tuvių Vyskupijos Čikagoje 
vyskupas. Baigdamas jis pa
reiškia solidarumą: «Mes iš
vien su Jumis, vyskupe Deks 
nyb

VYSKUPAS EUROPOS
LIETUVIAMS

Popiežiaus atstovas arki
vyskupas Raimondi primena, 
kad vysk. Deksnys gaunasun 
kų paskyrimą — neš.ti ryžtą, 
pasitikėjimą, paguodą išblaš
kytiems lietuviams Europoje 
kurie savo ištikimybe' Dievu 
atkreipė popiežiaus dėmesį.

Ne dažnai atskirtą tautinės 
grupės gauna savo vyskupų. 
Naujojo vyskupo paskyrimu 
popiežius pagerbia lietuvių 
tikėjimą, jų tvirtumą. Arkivys 
kūpąs- Raimondi padovanoja 
naujajam vyskupui kryžių su 
grandinėle, o jo buvęs anks

n.’T”v'

tyvesnis v; skupas Zumweste 
— vyskupišką žiedą ir pasi
džiaugia, kad prel. Deksnys 
turėjęs jo vyskupijoje tarp 
kunigų ir savo i.ast St. L< uis 
lietuviškoje parapijoje tarp 
žmonių didelės įiakcs. Jis pa 
rodysiąs t id daug meilės ir 
kenčiantiems Europoje lietu
viams.

Lietuvos atstovas j. Rajec
kas vaišėse kalbėdamas pa
reiškė, kai popiežius besirū- 
pindana* kenčiančiais lietu
viais, paskyrė jiems naują 
vtskupą, kuris parodė suge
bėjimus paguosti, suprasti, 
atjausti.

Paskui vysk. Antanas Deks- 
nys savo kalboje su ma'oniu 
humoru padėkojo visiems.

Naujasis lietuvių ganytojas 
vysk. Antanas Deksnys jri 
gimęs 1909 V. 9 Butėniškio 
vienk., Juodupės vis., Rokiš
kio apskrityje. įšvęstas kuni
gu 1931 metais, buvo vikaru 
P mevėžy, Biržuose, 1936-40 
m. -tudijavo Friburgo univer" 
sicete ir gavo filosofijos dak 
taro lai snį. 1941 m. atvykęs 
I JAV po poros metų buvo 
paskirtas uedrdutės lietuvių 
East. St. Louis, ill , Marijos 
Nekalto Prasidėjimo parapi
jos klebonu. Ten jis išmokė
jo parapijos skolas, naujai su
būrė lietuvius, atsikvietė apie 
50 šeimų naujųjų ateivių lie
tuviu, panatė naują lietuviš
ko stiliaus gražią bąžnyčą, 
patraukė bažnyčion ir apy- 
kės s vetimtaučius.

ĮiBEOKami

<DU & KO uluKAI»

Rašytojas A. Kairys jau se
niau buvo parašęs mažųjų 
teatrui vaidinimą, eiliuotą pa
saką «Du broliukai», kuri da
bar (ÍIL 23) buvo suvaidinta 
Čikagoje. Ją kiek pritaikintą 
suvaidino Alvudo Vaikų Tea 
tras. Vaizdai, kontrastai. įvy
kiai scenoje, kova tarp gėrio 
ir ologio labai teigiamai nu
teikė vaikus.

PAGALIAU PASIEKĖ
KUNIGYSTĘ

Tai Jonas Degutis. Jis yra 
gimęs Novasiolkų kaime, T ra 
kų apskrityje. Jo tėvai tetų 
rėjo tik 7 ba. žemės o vai
kus net 9. Jonukui esant )0 
metų miršta tėvas. Bet jis vis

Juozas Matelionis laikė sau už garbę kasmet suorgani
zuoti šventkelionę į didžiąją Brazilijos šventovę Marijai Apa 
recidoje. ir šiemet trejetas autobusų nuvežė gražų būrį 
maldininkų pasimelsti už L etuvos laisvę, neskaitant kitų 
tautiečių, ta proga savo mašinomis nuvažiavusiu..
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A. A. Juozas Mateliams gimė prie ? 69* metų L ič kai 
me .Aluntos valsčiuje, Utenos apskrityje. Tėveliai Pranas ir 
Manį buvo pasiturį ūkininkai, o tėvas dar "'terasta . huo- 
traukoje, iš kairės ..ešinėn, brolis Serafinas, Jurgis, Po\ila* 
(d ;r gyvas Lietuvoje), ir Juozas.

tiek baigia Aukštadvario vidų 
rinę mokyklą 1934 m.

Toliau studijuoti nebeturi 
lėšų. Gauna darbo Marijonų 
spaustuvėje Mariampolėje. Vė 
liau darbuojasi Ukmergėje, 
berniukų bendrabutyje, Kau
no «Ryto s -austuvėje vėliau 
«Žaibo» spaustuvės adminis- 
tracij je, Prisikėlimo bažny 
čios statybos raštinėje ir se
nelių ligo inėje, Paramos ben 
drevės buhalteriu. Tada bai
gia Suaugusių gimnaziją.

1944 m. pasitrai kia j Vokie 
tiją Studijuoja Eich-taeio ku
nigų seminarijoje iki 1949 m-

Kovos tarp lietuviu ir rusu kariuomenės

buvo a irios

RAŠO H. E SALISBURY >470 KNYGOJE 
«THE 900 D YS> (3)

SUKILIMAS LIETUVOJE:

«Su karo pradžia Baltijos 
valstybes atsidūrė su rutėje. 
Sovietų valdžia buvo taip ne
tikra dėl gyventojų, kad neda 
rė nė pastangų vykdyti mobi
lizaciją; bijojo, kad tokiom jė 
gom pasitikėti negal. Dėl to 
net elementas ištikimas So
vietų Sąjungai, neturėjo gin
klų nei kitų priemonių savi
saugai nuo vokiečių ir antiso 
vietinių latvių lietuvių ir es
tų nacionalistinių bandų

Buvusios lietuvių, latvių ir 
estų kariuomenės buvo įjung
tos į raudonąją armiją, suda
rydamos t is teritorinius kor
pusus 29-tą (lietuvių), 24 tą 
(latviu), 220-tą (estų). Kiekvie 

Tada išvyksta į JAV-bes pas 
savo pusbrolį ūkininką į Ro
chester}. Persikėlęs į Detroi
to miestą miestą, dirbo įvai
riose ' ietose. Kaip braižyto
jas persikelia į Čikagą. Dir 
ba su jaunimu, teiti ni n kai s, 
suorganizuoja net kebas k; ep 
štnio komandas.

Pagaliau 1965 m. įstoja 
Pranciškonų vienuolyną, stu
dijuoja VVašiuntont- ir šių me
tų birželio 7 d eną Wasing o- 
H3 įšventintas kunigu. Si- tė 
vas pranciš I-onas Tadas 
Degutis bus rudelė parama 
Sėtuvių katalikiškajam jauni
mai.

nas korpusas turėjo dvi šau- 
1 ų divizijas su artilerijos kor 
pusais, ryšių ir ir inžinerijos 
vienetais. Daugumas jų buvo 
vasaros stovyklose, ir nė vie 
nas net ;rėjo reiKŠmės Balti
jos pakraščiam ginti gal 
būt, dėl to, kad Sovietų vir
šininkai turėjo didelių abejo
nių dėl jų lojalumo,

Nei Baltijos armijos, vado
vaujamos pulk, generolo F.I. 
Kuz.iecovo, nei Baltijos laivy 
nas, vadovaujamas admirolo 
Tributs neturėjo planų ka
riuomenei ir civiliniam gyven 
tojam evakuoti. Nebuvo jokių 
planų nė Karinėm operacijom 
Baltijos teritorijoje. Direkty
vose nebuvo nieko pasakyta 
apie karą savoje teritorijoje.

Dvidešimt keturių valandj 
eigoje (karas paskelbtas 1941 
birželio 22 d. 4 vai. ryto. Red.) 
Kauno radijo stotis buvo pa 
imta pogrindinės organizaci 
jos. 11,30 vai. ryto (birželio 2«3 
dieną Red.) Kauno radijas pa 
skelbė Lietuvos ne.pnkbuse 
įnybę. PasKelbė sudarytą nmi 
ją vyriaueybę, vadovaujaną 
Škirpos su generolu Raštikiu 
(kuris buvo taip pat Berlyne) 
kaip apsaugos ministeriu.

(Knygos autorius čia išna
šoje, remdamasis Documents 
on German Foreign Policy 
19 8 45, pažymi.- «Škirpa, Wi
Ihelmstrassėje buvo priimta 
šaltai. Jam buvo pareikš a 
nepasitenkinimas, kad nepiei- 

(pabaiga 5 pusi.)
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Straipsnius ir korespondencijas redakcija taiso savo 
nuožiūra. Nenaudoti straipsniai grąžinami tik autoriui pra 
■šaut. Pavarde pasirašyti straipsniai nebūtinai išreiškia redak
cijos nuomonę. Už skelbimų turinį ir kalbą redakcija neatsako.

Šita nuotrauka įamžino keturis «Mūsų Lietuvos» įkūrė
jus, jos sumanytoją gerb. prel. Pijų Ragažinską, a.a. Juozą 
Matelionį, Bronių Šukevičių ir Motiejų Tamaliūną. Jie sudė
jo ir suorganizavo pirmąjį kapitalą spaustuvei nupirkti, įreng 
ti. Velionis Juozas buvo labai stiprus ramstis ir laikraščio 
vardo «Mūsų Lietuva» sumanytojas.

Pilkasis Didvyris
Yra vyrų, kurių tik pavardę paminint šiurpas krečia, 

kaip Stalinas, Hitleris ir kiti savo nežmoniškomis žiaurybė 
mis «atsižymėję» vyrai Bet istorija juos mini ir daug apie 
juos prirašyta knygų, nes jie ilgesnį ar trumpesnį laiką lė
mė daugelio žmonių ia mę ir nelaimę.

Yra vyrų, žibančių tartum žvaigždės tamsią naktį. Tai 
didieji garsieji išradėjai, mokslininkai, šventieji, kaip Ediso
nas, Pasteuris Einšteinas, Šv. Prane škus ir kiti. Jų dvasios 
lobiai praturtino žmonijos kultūrą, pagerino kasdienį gyve
nimą, dorino žmones.

Yra vyrų, kuriuos gerbia tautos už tai. kad jie kovojo 
su priespauda, su svetimais okupantais, išnaudotojais. Vieni 
jų krito kovos lauke, kiti supuvo priešo kalėjimuose, treti 
išliko gyvi ir buvo tautos tinkamai pagerbti. Jie kovojo už 
tiesą, už teisybę, už laisvę. Tai mūsų Kudirkos, Basanavi 
čiai, Valančiai, Eimučiai ir šimtai kitų.

Yra vyrų, kuriems paminklų niekas nestato, bet kurių 
kasdienis darbas tautai yra nemažiau, o gal net labiau rei
kalingas už didvyriškas kovas frontuose, už darbus univer
sitetų laboratorijose. Tai žmonės dažnai be didesnio moks
lo, bet labai sveiko praktiško proto ir kilnios, savo žmones, 
jų kultūrą, jų labą visą širdimi mylį, ir jam skirią visą sa
vo gyvenimo darbą. Tai mūsų pilkieji didvyria . Jiems pa
minklų niekas nestato, jų darbo beveik nemato, neaprašo, 
kaip nestato pam nklų geroms motinoms ar paprastiems dar 
bininkams, kurių darbas ir prakaitas sudaro tautų stiprų 
pagrindą.

Prie pastarųjų skaičiaus priklauso a.a. Juozas Mateūo- 
nis, kurį šiuo ML numer u norime ypatingai pagerbti Iškel 
darni ji, minėdami jo veiklą jokiu būdu nenorim pažeminti 
kitų, su kuriais jam teko drauge per ilgus metus darbuotis 
Nenorim dėti ant svarstyklių ir iki g amo tikslumo nu.-tatv- 
ti, kiek jo veikimas buvo svaresnis, ar naudingesnis už Li
tų gal tuos pačius darbus dirbusių. Skirdami velioniui Juo
zui šį ML numerį norime tik atžymėti, ką gali padaryti vie
nas žmogus, jei tik jis turi aiškų kilnų tiks ą ir jam visa šir
dimi pasišvenčia. Norime prisiminti ir priminti, kad nereik'a 
nė didelių mokslų, nė universitetinių diplomų norint būt. la
bai naudingu ir net įžymiu tautos vaiku. Reikia tik mylėti 
savo tautą, geisti jai visa siela labo, gerovės, iais'ės, teisy
bės, šviesos — ir galima kalnus nuversti, kaip gali būti k s 
aukštus mokslus išėjęs, turėti keletą diplomų ant sienų pasi
kabinęs, bet nieko gero neduoti savo tautai, savo gyvena
mai bendruomenei. Ne tik gero nieko neduoti, bet ir net la
bai labai jai pakenkti.

a. a. Juozis Matelionis padarė mums daug gero. Tai 
ir atžymime šiuo «Mūsų Lietuvos» numeriu

kiekvienos tarptautines rung
tynės virsta džiaugsmo arW^, 
liūdesio dienomis. Džiaugsmo 
oiena tai valstybei, kurios 
manda laimėjo, liūdesio tai, * 
kuri pralaimėjo Bet šią vasfį’ 
rą Centralinėje Amerikoje išė 
jo kitaip. Mat, kai Hondūro 
komanda du kartu pralaimė
jo El Salvador komandai, hon 
duriečiai pradėjo daužyti sal- 
vadoriečių krautuves ir boi
kotuoti jų prekes, o Hondūro 
vyriausybė nutraukė diploma
tinius santykius su savo kai
mynu. Deja, to dar neužteko 
Vieną nelaimingą dieną Hon. 
duro valdžia, ištrėmus! apie 
14.000 salvadoriečių iš savo 
krašto pasiuntė žvalgybinį 
lėktuvą į parubežj, kuris įs
krido j El Salvador teritoriją. 
Toji nauja provokacija taip 
įpykino El Salvador preziden 
tą, kad jis įsakė kariuomenei 
pulti Hondūrą.

El Salvador ir Hondūro ka 
ras užsitęsė neilgai, nes jį su 
stabdė Amerikos Valstybių Or 
ganizacija. Bet tame ginkluo
tame konflikte žuvo apie 2.000 
karių ir Ekonominė Centrali- 
nės Amerikos Bendruomenė, 
į kurią įėjo Costa Rica, Gua
temala, Nikaragua, Honduras 
ir El Salvador. įsiveržusi įga
ną giliai į Hondūrą, EI Salva 
dor kariuomenė ilgą laiką ne 
norėjo trauktis atgal. lik lie
pos mėuesio pabaigoje, kai 
Hondūro vyriausybė garanta
vo salvadoriečių saugumą, ji 
pradėjo apleisti užimtą teeito 
riją. Žinoma, tas karas buvo 
primityvus, nes viena ir kita 
pusė kovojo su pasenusiais 
JAV ginklais, kurių dabar nie 
kas nebevartoja. Tačiau jis 
paliko tokį kartėlį, kuris greit 
neišnyks.

Tikrumoje Fl Salvador ir 
Hondūro karas k;lo ne dėJ 
pralaimėtų futbolo rungiinių, 
kaip juokavo keli JAV žur
nalistai, bet del rimtesnių 
priežasčių. El Salvador vals
tybė turi 3.150.000 gyventojų, 
bet labai mažą teritoriją ( i, i- 
gubai mažesnę už L’etuvos). 
Todėl jos gyventojai labai ne 

myną, bet 5 kartus didesnę 
^teritoriją. Todėl jau nuo senų 
laikų El Salvador valdžia ra 
gino savo piliečius emigruoti 
į Hondūrą ir ten įsikurti. Emi 
grac ja buvo patogi ne tik del 
trumpos distancijos, bet ir 
del bendros ispanų kalbos. 
Taip keliolikos metų bėgyje 
apie 275.000 salvadoriečių 
persikėlė į Hondūrą ir ten ga 
na gerai įsikūrė. Vieni vertė
si žemės ūkiu, kiti amatais, 
dar kiti — prekyba. Hondurie 
čiai į juos vis skersakiuoda 
vo ir pravardžiuodavo arbū
zais. Pavydėdami naujaku
riams kaikurie karštesni hon- 
durienečiai pradėjo padeginė 
ti salvadoriečių trobas, žudy
ti emigrantus ir išprievartau
ti jų moteris. Birželio 26 die
ną Teles mieste, Hondūre, bu 
vo nužudytas El Salvador vi
cekonsulas, kai jis mėgino 
ginti savo nuosavybę nuo {lū
žusios minios. Todėl E! SaT 
vador užsienio reikalų minis" 
teris su pagrindo tvirtino sa
vo notoje, kad Hondūre vyks
ta genocidas. Paoūgę to te
roro, apie 11.000 salvadorie- 
čiu apleido Hondūrą ir grįžo 
tuščiomis rankomis namo..

Nors ginkluotas El Salvador 
ir Hondūro konfliktas jau baig 
tas, bet jis neišsprendė jo
kios prob’etnos. Atvirkščiai, 
jas tik dar labiau apsunKino 
ir suraizgė Neturėdami už
tektinai žemės ir sparčiau 
daugindamiesi, salvadoriečiai 
turi arba kur nors emigruoti, 
arba riboti gimimų skaičių. 
Nors jų pramonė yra labiau 
išvystyta už kaimynų, bet be 
Hondūro rinkos salvadoriečiai 
neturės kur parduoti savo pro 
dūktų. Persior.entuoti į kitas 
rinkas ūžimą laiko. Nors prie 
žodis sako, kad «nėra padė
ties be išeities», bet tikros 
teisingos išeities niekur nesi
mato.

Dr. Fabio Castillo, buvęs 
El Salvador univer.-iteto rek
torius ir kandidatas į prezi
dentus 19(7 m, sako, kad EI 
Salvador ir Hondūro konflik
tus nėra dviejų tautų kivir
čas, bet valdančių šeimų no-

1969 m rugpjūčio 22 d

Kas stos Jo neto i
Sunku rašyti apie žmogų,, 

kurs dar taip nesenai buvo 
mūsų tarpe, dalinosi tais pa
čiais rūpesčiais ir sielojosi 
tais Ji^iais reikalais. O dabar 
norėdami ar ne. turim susigy 
venti. su mintimi, kad jo jau 
nebesusitik ime šios žemės 
takuoš'ė. • ' v

Susipažinau su a.a, Juozu 
Matelioniu prieš 15 metų, tuo
jau pat, atvykęs Brazilijon 
Jis buvo vienas iš tų nedau
gelio, o gal ir iš viso vienin
telis, kurs, gyvendamas kita
me, tolimame miesto pakraš
tyje, visą amžių, kas sekma
dienį, atvykdavo V. Zelinon 
lietuviškoms mišioms. Ilgą lai 
ką tą patį darė ir visa jo šei
ma. Neprisimenu, kad Mate- 
lionis būtų važinėjęs mašina, 
tai atvažiuoti ir grįžti reikėjo 
naudotis keturiais autobusais 
ir praktiškai praleisti visą die 
aą. Kaip Lietuvos kaime, kai 
sekmadienio rytą nuoširdūs 
krikščionys rengėsi j sumą, 
kai išklausę sumos, pamokslo 
ir persimetę vienu kitu žo
džiu su iš toliau sutiktais pa
žįstamais ar gentimis grįžta 
namo, tai jau būdavo pavaka
rys. Bet taip jie įprasminda
vo ne tik sekmadienį, o ir vi
są savaitę.

Man atrodo, kad nėra pras
mės kartoti Matelionio lietu
viškos veiklos darbų. Visi esą 
me liudininkai, kad jo veikla 
buvo plati, šakota. Jis dirbo 
parapijoje, Lietuvių Sąjungom 
je, senojoje ir atkurtojoje Ben 
druomenėje, S v Juozapo Bro 
lijoje ir 11. Neprisimenu nė 
vieno lietuviško parengimo. 
— ar tai būtų Nepriklausomy

(pabaiga 5 pusi.)
II—II 
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ras sustiprinti esančius reži
mus. Jo nuomone, jei EI Sal
vadoras pravestų reikalingas 
reformas, salvadoriečiams ne 
reikėtų emigruoti, Dr. Castil
lo yra Revoliucinės Partijos 
vadas ir, žinoma, žiūri į tą 
konfliktą iš kitos pusė . Ar 
šiaip, ar taip daugelis Pietų 
Amerikos valstybių nekreipia 
užtektino dėmesio į socialinį 
Bažnyčios mokslą; todėl per
gyvena ir vidaus, ir užsienio 
reikalų krizes.

Kiek čia car atmintinų mielų ML bendradarbių veidų. Daugelio jų nebėra mūsų tar
pe. Vieni, kaip viduryje sėdįs Juozas, jau išsisk\iė su š io Įatauiu, kiti išvjko iš Brazili
jos, treti «pasiėmė atostogas».
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• elionis su dukra 
ir i aaiele 'tuzgai- 
te; Pate iki ims, 
linksmas, i nozas 
Mateiionis, kai vis
kas sklandžiai se
kėsi.

t Dievas, Juozai, — Jis tavęs neužmiršo; 
—- Suteikė tau garbę atsiskirti su šiuo pasauliu 
taip, kaip gyvenai visą savo gyvenimo amžių — 
tarp draugų fronte, kovoje, siekdamas broliams 
lietuviams geresnės ateities.

Neverksime, Juozai, nes didvyriai nemiršta! 
Jie tiktai laikinai apsisveikina. Lietuviai visuo
met atsimins, kad jų tarpe gyveno - su.visomis 
didžiosiomis raidėmis VYRAS.

Malonus B. L. Bendruomenės /aldybos iždi
ninke, Gerbiamas Šv. Juozapa Vyru Brolijos Pir
mininke, Mielas Uošvi dabar, naštą padėjęs, il
sėkis ramybės pavėsyje!

Su pagarba,
Juozas Tijūnėlis

B. L. Bendruomenės Valdybos Pirmininkas

Juozą Matelioni Prisimenant
Pažinau Juozą Matelionį lietuvių Sąjungos

1 ' A ni rug.piūčjo 22 
nes lietuvybė visada jam bu 
vo už viską aukštesnė.

Kaio žinome, jis buvo ir vie 
na? iš keturių ‘Mūsų Lietu 
vos» steigėjų, ir jos pavadini 
mo tėvas, tuo laikraščiu jis 
rūpinosi kaip savo va ku. Kiek 
triūso ir pinigo padėta jam 
išlaikyti!

Jo kasmet rengiamieji Spau 
dos Bičiulių baliai gausiai pri 
aidėjo prie laikraščio išlaiky
mo. Ir šiemet jis džiaugėsi, 
kad išplatinta du šimtai pa
kvietimų, kad parengta graži 
programėlė, kurios, deja, ne-
beteko pravesti jam staiga 

- iškeliavus amžinybėn.
Keletą dienų prieš mirtį a 

a. Juozas užėjo pas mane ir paliko Švenčiausios 
Motinos (N. S. de Aparecida) paveikslėlį su ka- 
rakteringa malda; «Nossa Senhora Aparecida, 
não permitais que o Nome do Vosso Divino Fi
lho seja banido dos corações dos lituanos e a 
fé católica destruída naquela qu já séculos se 
chama terra de Maria. Amem. Lembrança da Ro 
maria de Šv. Juozapo Vyrų Brolija a N. S. Apa
recida o Norte S. P. 22 de Junho de 1969.

t

Kai minios žmonių paskendę materializmo 
bangose, su žvake tenka ieškoti žmogaus, kuris 
taip rūpintųsi lietuvybės ir sielos reikalais ir vi
suomet galvotų apie kitų mbą. Todėl jis kasmet 
organizuo iavo šventkelionę Dievo Motinos šven 
tovėn prašyti, kad ji pasigailėtų kenčiančios Tė
vynės ir grąžintų jai laisvę.

Velionis Juozas nuolat būdavo susirūpinęs, 
kaip geriau padėti lietuviškai S. Paulo kolonijai, 
Jis buvo jsitikinęs, jog geriausiai jai pasitarnaus 
Bendruomenė. Tone! buvo vienas iš pačių uo
liausių jos narių, atkūrėjas ir vėl apsiėmė eiti

Lietuvos Sūnui Juozui Mate- 
lioniui - atsisveikinimo Žodis

— a piozai, atsargiai... širdis pailsus. Mesk 
viską. K m tau reikia taip kamuotis? Tu dirbi, 
aukojiesi, kiti trukdo, ardo, griauna».

— * et t , Juozai, tu neklausei šeimos pra
šymų. Kiek kartų iš tavęs girdėjome;

— «Jeigu priešas viena ranka ardo, tai aš 
dirbsiu abiem rankom. Jeigu priešas stengiasi 
mane iš «uir išstumi tai aš tiek pasiaukosiu, 
kad Įeisiu net į jo namus ir jį paklupdysiu».

—- Juozai, tu nugalėjai priešą. Tavo valia, 
tavo pas šventimas lietuviškam darbui, buvo sti
presni už tavo širdį.

— Bet Juozai, Juozai, ka tu padarei? Tu 
taip buvai pasiruošęs atlaikyti sunkiausias situa
cijas, ir užmiršai suvaldyti širdį laimėjimo va
landą. g

Tavo visas gyvenimas buvo apvainikuotas 
laimėjimais. Tačiau, asmeniški pasisekimai tau 
nerūpėjo, Juozai, Tu kovojai lietuvių» laimėjimui, 
tu kovojai lietuvybės išlaikymui.

t u oeide. kiesvie to lietuvio langą: «Ta 
buskit iš miego .

T u pastebėjai kad jie pabudo linksmi. Kaip 
tu džiaugeis!, Kai pro Jaunimo namų duris pra
dėjo eiti iš visų São Paulo apylinkių lietuviai, ir 
užimti savo vietas. Kiek jau laiko tu laukei to
kio gausaus lietuvių atsilankymo. Kiek jau taiko 
nebuvai matęs tiek daug draugų kartu.

Jie atvyko spaudos reikalais. J e ištiesė 
tau ranką, išlaikyti tą laikraštį, kuris neša tavo 
pasiūlytą vardą — «Mūsų ^Lietuva».

Pajutai, kad neveltui tiek metų pasiauko
jai. Supratai, kad lietuviai, lietuvybė, atsigauna 
- jie neišnyks. Tavo vaikų, tavo anūko, atei

nančios generacijos turės pastogę, kurioje galės 
pasididžiuoti esą lietuvių kilmės.

Tu savanoriškai pasirinkai sunkų, aštrų, spy 
gliuotą, tačiau teisingą, garbingą kelią; dirbti 
Dievui ir Tėvynei.

Kada ir kaip galėjai, visus lietuvius šelpei. 
Ir tarp jų buvo ir tie, kurie vėliau poeto žodžiais 
tariant, «kaip patrakę nelabėliai žmonės, žodžiu 
ir darbu griovė ^tavo veiklą.»

y/ į i' : ■ 

veikloje. Jis buvo ilgametis narys ir visuomet tu 
rėjo kokias nors pareigas Niekuomet neteko gir 
dėti, kad a.a. J mzas būtų atsisakęs kokio nors 
darbo lietuvių kol nijos labui Niekuomet nesitei 
ravo «kiek darbo», ir niekuomet nesiskundė dėl 
sunkumų, o visada pradėdavo eiti savo parei
gas neatidėliodamas. Lietuvių ąjungoje dažniau
siai jam teko ūkio vedėjo ir iždininko postai.

Man būnat Sąjungos p'rmininku, Juoza.- 
apie šešerius metus buvo iždininkas ir ūkio ve
dėjas. Savo pareigas atliko visu atsidėjimu ir vi
sada punktualiai dalyvaudavo visuose posėdžiuo 
se. Visi ano meto Sąjungos parengimai buvo jo 
atsakomybėje.

Parengimai ir vakarai buvo rengiami daž
niausiai šeštadienio vakarai ir nusitraukdavo iki 
4 vai. ryto. Tada Juozas dar viską sutvarkydavę 
ir grįždavo namo vienai kitai valanda;, nes ga
na anksti jau buvo galima jį matyti sekmadie
nio rytą Zelinos bažnyčioje ar su vyrų Brolija, 
ar kitais reikalais užsiėmusį.

Velionis niekada neatsisakydavo paremti t-a 
vo lėšomis kiekvieną kolonijai nau ūngą darbą, 

Vienas iš skaudžiausių velionio Juozo gyvenimo mo- 
momentų, kai lietuviškai organizacijai išvarant lietuvišką 
darbą dirbusius jėzuitus iš lietuviškiems švietimo reika
lams statytų patalpų, jam teko išnešti kryžių, altorių ir ki
tus reikmenis. Jis visa širdim ir tėmperamentu kovojo iki 
paskutinės valandos, kad dr. V. Kudirkos rūmai tarnautų 
tam, kam jie buvo skirti.

Į Į •!! •' i ; , '' ...

iždininko pareigas, pradžiai įnešdamas jos ka- 
son bene šimtą tūkstančių.

Velionis skaudžiai išgyveno paskutiniųjų me 
tų nesusipratimus lietuvių tarpe Tai, be abejo, 
stipriai atsiliepė ir jo sveikatai.

Kolonija Juozą pažinojo, regėjo jo darbus 
ir pasišventimą ir tai jvertino skaitlingai daly
vaudama jo šermenyse, bažnyčioje, virš kilome
tro nusitęsusia automobilių vilkstine lydėdama į 
kapu-. Vainikuose paskendo naujai supiltas ka
pas, kur ramiai ilsėsis šis didis patriotas Lietu
vos Sūnus. Tegu bus jam lengva antrosios tėvy
nės žemelė, nes nebeteko sulaukti pave gtosios 
Tėvynės laisvės ryto dėl kurio jis darbavosi, 
kentėjo ir mirė.

Begalo sunku atsisveikinti su mielu Juozu, 
nes mūsų kolonijai ir Tėvynei tebebuvo labai 
reikalingas.

Kapit. Juozas Čhuvinskas

«KAI ŠIRDĮ TAU SKAUSMAS
KAIP TEILIAIS SUSPAUS.,

JUi.G.I> S LIES,. RAITI S

ai širdį tau skausmas, kaip peiliais, 
suspaus,

Kai žmonės pabėgs ir tavę.s neužstos, 
Pake k tada širdį nuo žemės aukščiau, 
O bus tau be žodžių kentėti lengviau».

Maironis

Kiekvienam tenka pergyventi -ižiaugs- 
mo ir liūdesio valandų. Tai teko ir a. a. 
Juozui Matelioniui.

Džiaugsmo valandos greit prabėga, ne
palikdamos nei pėdsakų. Neužtarnautos 
brutaliai padarytos skriaudos palieka šir
dyje neužgyjančią žaizdą. Toji žaizda yra 
ypač skaudi, kai padaroma tų, kurių la
bui dešimtmečiais dirbta, aukotųsi. Taip 
pasielgta ir su a. a. Juozu, pašalinant jį 
iš Lietuv ų Sąjungos Brazilijoje, kur jis 
ilgus metus darbavosi. Neiškeltas ne vie
nas rimtas kaltinimas. Nė sykio jis neper 
spėtas; paneigta įstatų kiekvienam nariui 
duodama teisė apeliuoti į visuotiną svsk 
rinkimą. Trumpai drūtai — lauk, ir ganą-

(pabaiga 6 pusi.) ...
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(pabaiga iš 2 pusi.)
.1» Z

aręs su užsienių ministerija 
vokiečių rūstybė nesušvelnė- 
jo, kai jis pareiškė pasiuntęs 
memorandumą birželio 19, iš
dėstydamas visą planą. Vo
kiečiai pagaliau nedavė leidi
mo Baltijos valstybėse suda
ryti nepriklausomas ar iškam 
šines vyriausyoes»).

Toliau Salisbury pasakoja 
apie sukilimo eigą:

Lietuvių pogrindžio grupės 
pagrobė policijos būstines, pa 
ėmė, paleido politinius kali
nius ir paėmė savo kootro- 
len automatinę telefono stotį. 
Kiutynės tarp lietuvių ir So
vietų kariuomenės buvo aš
trios. Apie du šimtai lietuvių 
žuvo Kaune kautynėse ir gal 
apie du tūkstančiai kituose 
miestuose bei kaimuose.

Tuo metu, birželio 25, pul 
kininkas generolas Georg v un 
Kuechler įžygiavo į Kauną pa 
radine forma, vadovaudamas 
18-jai armijai, kai lietuviai su 
kiteliai miestą turėja savi- kon 
trolėje. Lietuviai vertino, kad 
apie 100.000 asmenų dalyva
vo sukilime.»

Sali, bury sako, kad Ameri
kos ir Anglijos diplomatai bu 
vo įspėję Maskvą dėl numa
tyto vokiečių puolimo. Prane
šė net ir puolimo dieną, kú- 
rią buvo suuostęs įžymusis 
šnipas Richard orge. Tačiau 
Stalinas tuo neuKėjo. jis aiš
kino, kad tai amerikiečių ir 
anglų triukas įvel i jam į ka
rą su vokiečiais, -talmas nie
ku nepasitikėjo, išskyrus vie 
ną žmogų — (Hitlerį. Re i.). 
Stalinas birželio 6 buvo davęs 
įsakymą kad karo priemonė 
būtų galutinai pa uošta iki 
1942 metų galo anksčiau 
jis nesitikėjo konflikto su Htį 
leriu... Ir pačioje karo pra
džioje jis dar aiškino, kad at- 

Stasys Lapiems
naujose patalpose parduoda įvairias 

statybos medžiagas bei visokius 

namų reikmenis.

Naujasis adresas:

DbPOSlTO PARATODOS
Avenida Sapopemba, 5761, V. Guarani

ALEKSAS KALINAUSKAS
Advokatas

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

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

Tel. 31-2548 4.0 -Sala 19- Tel. 37-0324
no 14,00 ik! 18,00 va].

JONAS JAKUTIS
RUA COSTA BARROS, 352

TEL. 63-3285 - VILA ALPINA
Turi įvairiausių statybos medžiagų, geležinių'daik- 

ų, indų bei darbo įrankių.

Lietuviai pirkim pas lietuvius I

skiri vokiečių daliniai ėmėsi 
provokacijos be savo vyres
nybės žinios. Tik politbiuro 
spaudžiamas, Stalinas prabilo 
per radiją jau liepos 3.

Grįžtant prie Salisbury kny 
gos, tenka pasakyti, kad kny 
ga parašyta žurnalistiniu sti
lium - vaizdingai, konkre
čiai, pagaunančiai. Tačiau nuo 
pasinešimo i žurnalistini sen 
sacingumą negalėjo nenuken 
tėti faktinė tikrovė. Pvz.

1. Informacija, kad pogrin
džio nariai buvo mobilizuoti 
deportacijom vykdyti ir jie 
nusiuntę į kalėjimus neutra
lius ar režimui palankius te
gali būti laikoma pasaka ži
nant, kad vežamųjų sąrašai 
buvo sudaryti partij je iš anks 
to. Pasakiškas atrodo ir anas 
korespondento pokalbis su 
latve.

2. Autorius suplaka pogrin
džio organizacijas su nacių 
šnipais r agentais. Tai jau di 
dėsnis prasilenkimas su tikro 
ve, kaip keno tvirtinimas, kad 
prezidentas «ooseveltas kovo 
je prieš Hitlerį buvo Mask
vos agentas.

3. Autorius vartoja tiem, ku 
rie priešinosi sovietinei oku
pacijai sovietinius terminus

kulokai, nacionalistinės ban 
dos, disidentai. Tai jau ne ob
jektyvi informacija, o atsisto
jimas aiškiai vienoje pusėje 
— sovietinėje. Palygink taip 
pat, kaip vaizd ngai aprašinė 
ja sovietinį nesaugumo jaus
mą, o kaip blankiai susuka į 
miglas deportacijas į ibirą.

4. Autorius naudojasi gau
sia literatūra. Joje suminėtas 
ir dr, Stanl-y V. Vardžio vei. 
kalas Lithuania Under the So 
viets. Iš Salisbury informaci
jos matyt, kad jis naudojosi

MÚ.U LIETUVA
pabaiga iš 3 pusi.) 

bes minėjimas, ar jaunimo 
Šventė, vaidinimas ar vakarė
lis, kuriame Matelionis nebū
tų dalyvavęs. Nė: tik dalyva
vo, bet ir dirbo. Kviečiamas 
niekada ’neatsisakydavo, ne
kartą ir pats pasiūlydavo sa 
vo talką.

Dar vienu atžvilgiu a.a. Juo 
zas Matelionis turėtų būti 
mums visiems pavyzdys: n e- 
kas nepajėgė Matelionio taip 
labai užgauti, kad jis, įsižei
dęs, pasitrauktų nuo lietuviš 
ko damo. O mes visi žino
me, kad nemalonumų ir labai 
skaudžių nemalonumų jam te 
ko patini. Šito pavyzdžio mū 
su lietuviškai kolonijai labai 
reikia. Idealistas stato idealą 
aukščiau už visa. Ir štai da
bar taip staigiai šio tauraus 
lietuvio netekome.

Dr Vincas Kudirka mus 
mokina.

«Jei- audra pakilus vieną 
dieną

Išverstų stulpą vieną,
Kurs rėmė jūsų namo sieną 
Nenusiminkit,
bet jo vietoj kitą statykit».

Mes visi, kurie sielojomės 
lietuviškais reikalais, dairo
mės susirūpinę, kas stos Juo
zo Matelionio vieton, kas neš 
ant savo pečių lietuviškų dar 
bų naštą, kur ą velionis nešė? 
Kas rems lietuviško rūmo šie 
ną, kutią jis laikė su tokiu 
pasišventimu ir ištverme? Ar 
ats ras kitas toks?

Visi turim suspaustifgretas, 

šios knygos dr. Z. Ivinskio 
straipsniu. Vadinas šios kny
gos informacija pertuliejo į 
Sal sbury knygą, kuri eina 
milži.iišKU tiražu. Tai jau kon 
kretu- eigiamas anos knygos 
rezultatas.

Įkorporavimai — kondominijos - sklypų išdalinimas — 
Administracija -• nejudomo turto pirkimai bei 

pardavimai — kreipkitės į

Adminiitradord e I mobi I id r id Bernardes Ltdd- 

atsakomasis bendrininkas Gil Prestes Bernarjes

Praça Antonio Prado, 33, - 4* andar, conjunto 401. 
Telefonas 33-1443 — São Paulo.

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

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

São Paulo

Medžiaga parduodama ir išsimokėjimui
<’ teikite ir įsitikinkite medžiagos ir darbo kokybe ir kaina

VIENINTELIAI ATSTOVAI GARSIOJO VANDENS LINDOYA

l l 'H Vi i LAKUIIfKI lm

Rua Dino Bueno. 613
Telefones: 120-1748, 220 1751 e 220-1752

Lindoya vanduo yra žinomas gėrimas 
Kurio puikų veis.me į žmogaus sveikatą jau 
visi yra vienbalsiai pripažinę. PabantB kite, 
sitikinkite ir visados naudokite:

S À O P A. U L OCaixa Postal 3967

kad bent taip skaudžiai nesi
jaustų atsiradusi spraga. Ti
krai nesprisimenu kas, bet 
gal poetas Vaičaitis parašė 
šią nftntį:

«Didesnio paminklo didvy- 
riąms nebus, kaip vykdymas 
jų idealo».

Mes, kurie pažinojome Ve
lionio idealus, prašydami Vieš 
patį, kad Jis įskaitytų jį į sa
vo teisiųjų skaičių, vykdyki
me jo idealus, pagerbdami jo 
atminimą Taip Apvaizdos bu 
vo lemta, kad paskutinis Juo
zo Matelionio noras buvo pa
remti lietuvišką spaudą, prak 
tiškai «Mūsų Lietuvą»

Kum J. Šeškevičius

II—galit 
tig—naii

ASTRONAUTAI IR PARVEŽ

TOJI «mėnesiena»

HOUSTON. Astronautų iš 
.Mėnulio parvežti mineralų ir 
metalų pavyzdžiai nelengvai 
duodasi tyrinėjami. Jie yra 
aptraukti labai smulkių dulke 
lių sluogsnių, kuris trukdo at 
likti stebėjimus ir tyrimus. 
Peiskėlus vieną atgabentos 
medžiagos gabalą rasta į per 
lą panašus, labai žinąs tartum 
akmenukas, tar nenustatyta, 
kas jis yra.

Kai astronautai sekmadie
nio ankstų rytą (L vai.; buvo 
lėktuvo atgabent į Houstoną, 
juos pasitiko džiūgaujami 6000 
žm< nių minia. Pirmą kartą 
prie ^vagono» langelių pama 
ėi si astronautų veidus, ji ea 
tuziastiškai plojo ir mojavo 
vėliavaitėmis.

Ligšioliniai gydytojų stebė
jimai nerado astronautuose 
juKių koalomis no s bakteri
jomis užkretmo žymių. Jie 
40 dienų buvo atskiru nuo 
žmonių, t et šiuo metu jau pa 
leisti namo.

pusi. 5

ĮSIDĖMĖTINA ADRESAI.- 
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 A v M*
Zelina, Mons. Pio Ragažins 
kas, Tel. 63-5975.

List. Bendruomenė, pirmi- 
rÁlhkas p. Juozas Tijūnėlis 
Rua latai, 150 — Casa Ver
de. Tel. 266 0346.

TĖVAI JĖZUITAI: RuaJua- 
tindiba, 20 Parque da Mooka 
- Tel. 273 033S arba 92-2263

LIETUVIŲ KALBOS 
PAMOKOS S PAULY:

MOOCA, Rua Juatindiba, 2© 
šeštadieniais 14 vai.

LIETUVIAMS PAMALDOS 
LAIKOMOS

V. Zelina parapijoje kasdh 
ną ir kiekvieną sekmadienį 
kaip iki šiol

Šv. Kazimiero parapijoje : 
Parque da Mooca Rua Juatin 
diba, 20.

Sekmadieniais ir šventadie 
niais 8, 10 ir 17,00 vai.. Darb< 
dienomis 7 ir 7,30 vai., arbt 
atskirai susitarus dėl laiko 
kai turimos metinės ar 7 d 
mišios;

Išpažintys čia klausomo» 
kasdieną prieš mišias,

Jn-uią mėnesio sekmadieni 
Parque das Nações 10 vai 
V. Carolina 15 vai., 
Casa Verde, 17.15 vai.

Antrą :
Jaęana klierikų kopi. 8,30 vai 

o m Retire, 10 vai
i Itinga 16 30 vai

Trečia:

Agua Rasa 8,30 vai., 
Moinho Velho 11,30 vai. 
.ana h ,30 vai.,

Paskutinį.
Vila Anastacio 8.30 va.
Vila Bonilha 11,15 vai. 
v Prudente 18 vai.

«MUSŲ LIETUVOS» RE
DAKCIJAI IR ADMINISTRA
CIJAI, TAIP PAT IR SÃO 
PAULO LIETUVIAMS JĖZUI
TAMS GALITE SIŲSTI LAIŠ
KUS Š UO A >RESU

CAIXA POSTAL 4421,
S. P <ULO, BRASIL.

SKAITYKITE il 
PLATINKITE VIE 
NINTELI PIETŲ AMERIKOS 

SAVAITRAŠTI < M 0 S l,: 
LIETUVA».
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• UA JUA flNDlBÀ, 20 r- P. QA MOÓCA — SÃO PAULO,

LIETUVOS NACIONALINĖ 
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTE

vis dar nesveikuojančiai ilgametei «Mūsų Lietu
vos» skaitytojai PONIAI PIPIRIENE! Mokoje, gimtadie
nio proga, «Mūsų Lietuva* ir draugės linki stiprybės 
ligai įveikti!

Kviečiame mielus tautiečius, tautietes, tėvus ir jau 
nimą dalyvauti Vila Žolinos Š^šiadieno Mok kielės mo 
kytojos. dabartinės «Žilvičio* sambūrio vadovės uolios 
įvairių lietuviškųjų parengimu bendradarbės panelės 
LEOKADIJOS ALEKNAVIČIŪTĖS, išvykstančios Portu
galijon Coimbros universitete studijuoti mediciną,

IŠLEISTUVĖSE

rugpjūčio 31 d., sekmadienį, 16 vai., JAUNIMO RA
MUOSE, Vila Zelinoje.

Bus vaišės ir įdomi programa,
šleistuves rengia «Ž’lvičio» sambūrio Tėvų Komi

tetas Tačiau prie jų prisidėti kviečiame ir kitus sam
būrius bei draugijas.

RENGĖJė l

A. a. Juozo Matelionio sep 
tintos dienos mišiose dalyva
vo labai daug žmonių, kaip 
ir laidotuvėse Šv. Juozapo 
Bendruomenės choras, vado
vaujamas Maestro V TatarU- 
no gražiai giedojo mišias ir 
po mišių «Libera*. To paties 
choro dalis giedojo ir laido
tuvių mišias.
H—II 
iiãBHawi

Antradienį (rugpj. 19) p ė. 
Elena Šimonytė parskrido iš 
Š. Amerikos, kur ji išbuvo 
virš metų. Ji tenai mokinosi 
De Paul universitete, 

ii—n

Petras Šimonis savo g.in- 
tadienio proga praėjusį še> 
tądien gražiai pavaišino Ze- 
linos choro narius ir kitus 
sveč us. Buvo kviest s vaišė
se dalyvauti ir «Aušros» cho
ras. Deja jis negalėjo, nes 
dėl artėjančio koncerto nega
lėjo praleisti savo repeticijos, 

n—gnu ÜKEsxaaiii

ŠV. KAZIMIERO PARAPIJA

T. Jonas Bružikas yra ne 
tik šv. Kazimiero asmeninės 
parapijos klebonas, bet ir vi
sos Brazilijos lietuvių Švento 
Sosto įgaliotas misijonienus- 
Vykdydamas savo pareigas 
išvyko praėjusį sekmadienį 
aplankyti Porto Alegre Ere- 

D R, ANTONIO SI A U L Y S 
C R. M 10 647

Cirurgião da Santa C sa de São Paulo 
Medico da Cruzaca Pro Iniancia

Especialista em Obstetrícia,j t la Mau mdade de S Taulo 
Clinica, de Adųltcs e Crianças — Mokslias de Senhoras 

i ; •' Pájtcs — Operações.
Horário; Das 12 as 14. e das 19 as 21 horas

Joneultorio e Residência RUA DOS TERILHCS, 1676
Mooca, Fone.92-3991

JjtV------

Atende-se com nora màrcada

Dl * JONAS N1CIFOECIL KAS
Cirurgião Dentista

p/ Universidade de São Paulo 
RAIOS X

Çonsultorio-t Rua Cap* Pacheco Chaves, 1206j
Vila-Fiudente, Tel. 63-5352

■' '  —- '' ’ ~ . .1. .?

■■
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chim, Cotegipe, Curitiha, Jun 
diai ir ampinas miestuose 
bei apylinkėse gyvenančius 
tautiečius. Rugpjūčio gale tu
rės lietuviams pamaldas Por 
to Alegre mieste.

II—II 
iiBoanaii

ŽYMIAI PAGERĖJO

'Mielosios Onos Stankevicie 
nės-Peškauskaitės sveikatažy 
miai pagerėjo. Jau gali pati 
atsisėsti lovoje,- gydytojas ža
da šiomis dienomis leisti ją 
išvežti kėdėje į kiemą tLigo- 
nė gydoma Santa ízabel Re
pouso klinikoje, 21 kilometre 
važiuojant i Mairipurã. Auto
busai- gaunamas prie Luz 
stot e-

Pagerėjo ir Aneles Sala- 
džiutės sveikata. Ji gydoma 
Charcot klinikoje Via An
chieta 12 kilometre.

Namie serga daugelio ge
rai pažįstamas p. Vincas Bart 
kus, Lapoję.

Visiems Ilginiams linkime 
greit pasveikti, 
n—n ÜKKSKÜÍ

Vidžiūnų šeimos giminaitė 
Julė Gelanžauskaitė iš San
to Amaro, šio mėnesio 14 d 
susituokė su José Gonzalesj 
Jr. S. Judas Tadeu bažny
čioje.

Gausios Dievo palaimos jau 
nai porai

UŽSIMOKĖJO UŽ M. L.

Julius Pieper 20 ncr.
A Šlepelis 40 ncr.

lummw it
'canBiii

VILA Z F L I N A
- MIŠIOS UŽ MIRUSIUS.

Šio mėnesio 23 dieną, šeš 
tadienį, 7 valandą buž mišios 
už Joną, Antaną ir Veroniką 
Sinkevičius, su egzekvjj imis; 
25 dieną pirmadienį. 19 30 
vai. mėnesinės mišios už Po 
vilą Pavilonį, buvusį zakristi
joną su ekzekvijomis; 23 d., 
ketvirtadienį, 7 vai. už Stasį 
Našlėną ir Vincą Sukurevičių 
su ekzekvijomis.
IIRB9CTBMII 
iiisraaaii

Liet. Kat Šv. Juozapo Vyrų
Brolijos

VEIKLOS KALENDORIUS.

Spabu 19 d. piknikas į Ju- 
rubatuba.

L .pkričio 16 d. Piknikas į 
P aia Grande, Santos, 

iisagasni 
iisBBnmi

ML PR* E PAŠTO

«Mūsų Lietuvos» paskirų 
numerių galima vis gauti nu
sipirkti kioske, įeinant į Cen- 
traliuį Paš.ą kairėje pusėje.
IIIKUI WHUII 
iinaBsraii

DÉM1SIO! DĖMESIO!

Naujas vis ems lietuviams 
žinotinas adresas! Vienintelės 
Brazilijoje asmeninės Šv. Ka 
zimiero parapijos, Tėvų Jė 
zuitų, laikraščio «Mūs Lie
tuva* ir lituanistinės moky
klos adresas dabar yra toks:

RUA JUATINDIB -, .0
Parque da Moóca.

Telefonas lieka tas pats; 
273-033S. Laiškus siųsti geriau 
per Caixa Postai 4421, S. Paulo
II—II 
iiõõãii

[pabaiga iš 4 pusi.)

Šiuo savo .žygdarbiu «pla
čiosios tėvynės vykesniojo oro 
lio» lietuviški mokiniai pilnai 
įrodė, jog pamokas gerai su
prato ir pavyzdingai įvykdė. 
Todėl nereikia nei klausti, už 
ką gi tas darbštusis ir lais
vas lietuvis buvo pašalintas. 
Sijungoje nevalia turėti lais 
vos savo nuomonės, kaip a. 
a. Juozas MatelL.nls turėjo 
lietuviško turto lietuviškiems 
reikalams panaudojimo klau
simu. Juo labiau nevalia tą 
savo nuomonę pareikšti ir 

•< . . ■ J, A
ADVOKATĖ IRENA GRITENAS^Pl^*,.,.

praneša tautiečiams, kad daro inventarus, iškraust^tnūs, 
skyrybas, nejudomo turto‘administravimą, '

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

ginti!
Iš mano atminties nehšdils 

šis tragiškai šiurpus vaizdas-' 
Sąjungos visuotino narių su
sirinkimo metu, iš jos paša
lintiems nariams uždrausta 
net jei i į Vytauto Didžiojo 
vardu lietuviškus rū nūs. Tarp 
tų išmestųjų lietuvių, kitoje 
gatvės pusėje, sienos atsirė
męs ir aš ,rų pilnomis akimis 
stovėjo a. a. Juozas, šios Są
jungos vienas seniausių ir 
veikliausių narių. Tas įvykis 
sujaudino ir pasauliečius. Ta
čiau nesijaudino tie. kurie, 
vykdydami jiems pavestą už
davinį, j tą susirinkimą pasi 
kvietė lietuviškiems reika
lams svarstyti tokių asmenų, 
kurie su lietuviais nieko ben
dro neturėjo ir vargiai net 
žinojo, kur yra toji Lietuva.

Iškėliau tą atsitikimą dėl 
to, kad jis skaidriai nušvie
čia a.a. Juozo Matelionio dva 
sios kilnumą, savųjų įžeistas; 
apleistas to asmens, su k - 
lino jis ilgus metus dirbo 
Bažnyčios ir spaudos darbą, 
a.a. Juozas nepalūžo, neap
leido lietuviškųjų reikalų, o 
dar su didesniu pasiryžimu ir 
pasišventimu iki mirties tęsė 
garbingą darbą

Jis pakėlė savo širdį nuo 
žemės aukščiau, kentėjo tylė 
damas, nes tikėjo į Teisingu
mą. Kai atgi 'iusios Laisvos 
Lietuvos nešališkų tyrinėtojų 
bus rašoma užsienio lietuvių 
istorija, tai tada bus tinkamai 
įvertintas ir a.a. luozo iMate- 
lionio vaidmuo. Jis ir sunkiau 
siais laikais buvo savo kraš
to reikalų ištikimas sargas. 
Tada jo portretas puoš lietu
viškųjų rūmų salės S. Panty
je, kaip tikrai užsitarnavusio 
Sąjungos garbės nario.

TAI TAU LAISVĖ!

Šiomis dienomis atėjo laiš 
kas iš Lietuvos vienai São 
"aulo lietuvių šeimai, Neno- 
jė-iami sudaryti jos giminėms 
Lietuvoje nemalonumų, ne- 
spaudiname nei jsiuntusio, nei 
laišką gavusio pavardės. Laiš 
kas mums įdomus štai kuo:

Lietuvos komunistai visam 
pasauliui giriasi, kad tenai, 
kaip ir visoje Sovietų Rusijo
je esanti visiška tikėjimo lais 
vė. Lietuvon nuvykusios ir 
sugrįžusias komunistinės «da 
vatkėlės» tą pačią giesmelę 
gieda. O štai šitame laiške 
aprašo vienoje šventovėje 
prieš keletą savaičių įvyku
sius atlaidus. Suvažiavo, su 
ėjo daug žmonių'. ÍKr5policija

ATSKIRO

KAINA 0,30

neužkabino, kaip darydavo 
Stalino laikais Bet suėmė vi
sus tuos prekiauto jus, kurie 
šventoriuje pardavinėjo tikin 
tiems rožančius, kryželius ir 
medalikėlius. Tai tokia lais
vė: kai nori — tikėk, tik tau 
nevalia parūpinti fkinčiųjų 
pamaldumui ugdyti ir palaiky 
ti reikalingų daiktų, Jei kas; 
tai daro, tai apšaukiamas spe
kuliantu, žmonių išnaudotoju 
ir sodinamas kalėjimam
iib—ii 
iimnEMMi'i

ATOMINE ENERGIJA 
VAROMA ŠIRDIS

Keletas mok liniuku darbuo 
jasi išvystyti dirbtinę širdį, 
kuriai varyti bū ianti naudo 
jama atominė energija. Tiki
masi, jog apie 1972 metus to
kia širdis jau būsianti gatava 
ir ją būsią galima įdėti 200 
tūkstančių žmonių per metus-
1IWII 
iisnaBBaii

KIEK GIMSTA

Apskaičiuota, kad šiais me
tais per sekundę gimstą dau
giau neszu 3 vaikai o mirštą 
l.< žmogus.

pirmiau per 70 metų pasau
lio žmonių skaičius padidėda
vo dvigubai; dabar padvigu
bėja kas 37 metai.

LE K PYNĖS Et .DVĖSĖ

Pasietomis į erdves ameri- 
k eėiai skrido 20 kartu, rusai 
12; 38 amerikiečiai skraidė 
erdvėse, rusų 17. Du ameri
kiečiai nusileido Mėnuliu ru 
sų — nė vienas. Amerikie
čiai vyrai išskraidė erdvėse 
4 614 valandų, rusai 868. Du 
erdvėlaiviu sujungė erdvėse 
ir atjungė amerikiečiai 9 kar 
tus, rusai — vieną kartą.

iiUMHMŪ

PADEK SAVO ŠUNELIUI 
ATSIVĖDINTI!

Nenukirpkite jam plaukų, 
«kad būtų vėsiau*. Tai yra 
klaida! Šuniui ilgi.plaukai yra 
reikalingi ir nuo vabzdžių kan 
dimo gapsisaugoti ir karščiui 
sumažinti. Šukuokite jo plau
kus. Šukuodami pašalina prie 
odos prilipusius plaukus, ku
rie kliudo kvėpuoti. Štai kas 
reikia vasarą daryti;

Sumažink šuns «pasi
vaikščiojimus* ir išleisk gat
vėn tik vėsiuoju dienos metu;

+ Je jį vargina musės ir 
kiti vabzdžiai — nupurkšk ar 
ištrink šunį' vabzdžius atstu
miančiais skysčiais, kurių ga 
lT"nu rodyti veterinarai;

^'NüíçlteWi pildyk “šviežia.^ 
V®eliú:^5'ôJ’ geriamą:; indą,- 
kad nepritrūktų vandens. O 
kai "šuns ' apetitas sumažėja, 
sumažink ir jam duodamą por 
ei ją.

Šuns draugo patarimai.
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