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— BRAZILIJOS ambasado
rius Maskvoje patarė grįžtan 
tiems iš Sovietų Sąjungos Bra 
«iiijon, neduoti jokių pareiš
kimų spaudai ar radijai, ka
dangi toki pareiškimai apie 
gyvenimą Rusijoje gali suda
ryti kliūčių kitiems norin
tiems išvažiuoti iš Rusijos.

— KU90J «paredon» vįg 
dar tebeveikia: šiomis dieno
mis buvo sušaudyti keli Fi
del Castro režimo priešai.

- ARGENTINOJE prezi
dentu išrinko Arturo Ilida. Vi 
ce prezidentu Carlos Pe- 
rette. Buvusiam prezidentui 
Arturo Fmndizi atimta poli
cijos priežiūra, yra laisvas. 
Pagaliau Argentinos gyveni- 
mas po 8 metų. grįžo į nor
malias vė es

- JAV užsienio reikalų mi 
nisteris Rusk, rugpjūčio mėn. 
2d vyksta Maskvon pasira
šyti Amerikos vyriausybės 
vardu, nuklearin-ių ginklų ban 
dvrnų sustibdymo sutarties, 
kuri bus pasirašyta 5 d rug
pjūčio Šią sutartį be Ameri
kos dar pasirašys Anglija ir 
Sovietų Sąjunga

— Indijos oficialūs sluoks
niai praneša, kad prie Indi 
j s Kinijos rubežiaus padėtis 
yra pavojinga Komunis inė 
Kinija ten yra su raukusi 
daug kariuomenės. Bet ku
riuo momentu laukiama, kad 
Kinija peržengs rubežių Indi 
jos teritorijon. Ir vėl prasi 
dės karas.

— Bolivijos vyriausybė pa
skelbė pareiškimą kad Ku 
bos vyriausybės diplomatinės 
įstaigos prie Bolivijos vyriau 
sybės remia ir skatina revo
liucinius krašto sąjūdžius, ku 
rių tikslas yra nuversti da
bartinę vyriausybę.

— Komunistinė Kinija siū
lo sušaukti visų kraštų vy
riausybių susirinkimą svarsty 
ti atO'ainių ginklų bandymų 
uždraudimi Bet šis pasiūly
mas be pritarimo.

ATVYKO LIETUVIŲ IŠ 
LIETUVOS

Vak. vokiečių spauda pa
skelbė, kad liepos 20 21 dd. 
j pareinamąją Eriedlando sto 
vykią ties Goettingenu atvy
ko šeši asmens iš Lietuvos 
bei Klaipėdos krašto. Tuo 
pačiu metu dar atvyko 57 
asmens iš lenkų valdomų 
sričių. E.

— Liepos 11-16 d d. Salz- 
burge, Austrijoje vykusiame 
slavų istoriniame kongrese 
^paminėti 1.100 m nuo brolių

728 mil. komunistu prieš 309 mil. komunistu
Iširus Maskv je buvusiems 

kimi-sovietų pasitarimams, 
pasaulis stebi ir skaičiuoji : 
ar susidar s du prie-ingi ko
munistu blokai, kiek kuris ui 
turės narių kuris bus pajė- 
gosms? ina.i reikalauja, kad 
Mask a pakeistų statutus ir 
kad naujas kom partijų su 
važiavimas žiūrėtų mandatų 
pagal komun’stų - partijos 
narių skaičių Pekinas čia pir 
mauja nes esant 700 mil gy
ventojų, partijos narių skai 
čius siekia 17 mil Tuo tarpu 
Sovietų s gos komunistų 
partijos bilieto savininkų tė
ra io mil. (bendra- gyvento
jų skaičius — 222 mil.

°agal sovietų liepos 14 d 
paske btą Atvirą laišką ši on 
metu pasauly yra 14 ■socia
listiniai valdomų» (supra-k. 
komunistų) kraštų. Tas skai
čius tikras tik jau kitas klau 
simas, ar jie visi sudaro «mo 
oolitinį bloką», visuma. Į pir
mąją grupę tenka priskirti gyventojų.

Maskvos propaganda emigrantu tarpe
Pagal Maskvos radijo pra

nešimą liepos 15 d sovietų 
vyriausybė įsteigė naują or
ganizaciją - «Komitetų kul
tūriniams ryšiams su tautie
čiais užsienyje palaikyti». Jo 
tikslas palaikyti kontaktą su 
užsienyje gyvenančiais, iš da 
kartinės Sovietų Sąjungos ri
bų ki'usiais emigrantais. Pa 
gal spaudos agentūrų prane 
Šimus, komitetas ateisiąs į pa 
galbą tiems kurie yra patekę 
į antisovietinės propagandos 
įtaką ar tinklą». . Sovietai nu

Kremlius patikslina

Sovietai drauge su Maskvo 
je buvusiais vengrais paskel
bė užsienio politikos gaires. 
Pažymėta kad: 1 «taikingo 
sambūvio» (koegzistencijos) 
principas atitinka taikos ir 
visų kraštų saugumo intere
sams 2 Europoje susidarytų 
nauja padėtis, jei vak vo
kiečiai įsigytų branduolinius 
ginklus ir rytų bloko kraštai 
būtų priversti griebtis naujų 
priemonių, 3 Vokietijos klau 
simas turjs būti išspręstas

Krilo ir Metodijaus mirties) 
iš 23 vak. ir rytų Europos, 
JAV kraštų dalyvavo 257 ats
tovai. Vokietijos universitetus 
atstovavo lietuvaitė, Muncbe- 
no universiteto slavų kate
dros vyr. asistentė dr. Dainė 
Augustaitytė. 

kr šttus: 1) Sovietų Sąjungą 
(222 m 1 gy vent.), 2) Lenkiją 
(30 mil.), 3) Rytų Vokietiją 
(17 mil) 4) Čekoslovakiją (14 
mil), 5) Vengriją (10 mil), 6) 
Bulgariją (8 mil.}, 7) Kubą (7 
mil) ir 8) Mongoliją (1 mil. 
gyv ) Šie 8 kraštai iš viso tu 
ri 309 mil gyventojų, jų cen
tras — Maskva, o Sovietų Są 
j uga pati stipriausia ūkiniu 
i kariniu atžvilgiais vals- 
iy bė.

Priešingoji kraštų grupė Pe 
kino vadovaujama turtinga 
gyventojų skaičiumi, tačiau 
ūkiniai mažai išsivysčiusi. Dar 
ši rudenį laukiama (Kinijoje) 
pirmosios atominės bombos 
išsprogdinimo l oji grupė pgl 
gyventojų skaičių atrodo taip: 
1) Liaudies Kinijos Resp bli- 
ka (700 mil gyv ); 2) Albani
ja (1,5 mil). 3) Siaurinis Viet 
namas (16 mil), 4) Šiaur Ko 
rėja (11 mi1' ) Tad šie keturi 
( raštai iš viso turi 728,5 m ii, 

ro (ė, kad minėtas komitetas 
sud i rytas laiškais kreipusis 
ne tik rusams, bet ir ukrai
niečiams. baltarusiams, lat
viams, estams lietuviams ir 
armėnams Esą, jie visi pa
geidauja artimesnių ryšių su 
tėvynėmis (Atrodo, kad Rytų 
Beri/ne buvęs vad, gen Mi
chailo o vėliau gen. Vieš- 
nevskio komitetas, «Tėvynės 
Balse» pasivadinęs «Kuitūri 
nių ryšių su užsienio lietu
viais komitetu» dabar turės 
įsigyti kitokią iškabą). E.

sambūvio tezes

pripažįstant dvi suverenines 
vokiečių valstybes. Vak Ber 
lynas turįs virsti «laisvuoju 
miestu-, 4 Vokiečių prancūzų 
sutartis sudaranti pavojų Eu
ropos taikai. 5 Sutarus dėl 
b anduolimų bandymų sustab 
dymo susitarimas turįs būti 
pratęstas tuo pačiu metu pa
sirašius nepuolimo sutartį 
tarp NATO ir Varšuvos pak
to kraštų, 6 Tarptautiniai ry 
tų hr vakarų ūkio santykiai 
turėtų būti iš naujo pasvare 
tyti pasaulinėje prekybos kon 
ferencijoje, 7. Kinija turėtų 
būti priimta į Jungi. Tautas.

LIETUVIŲ LAIMĖJIMAS

Kanados paštų valdyba pra 
neša, kad Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės seimo proga

ANTRU KARTU LEIDĖJAS

KAZIMIERAS RUTKAUSKAS

Šiais metais jau antru kar
tu išleidžia «Mūsų Lietuvą» 
Kazimieras Rutkaus as, otre 
čiu kartu su pernai metais. 
Yra džiugu malonu r garbin 
ga turėti tokius duosn>i> s ir 
uolius spaudos bendradarbius, 
kurie atjaučia sunkią laikraš 
č o būklę ir ate na jam j pa 
paibą, kad neužgęstų tas pas 
kutinis visoj Brazil joj spau
dos žiburėlis. lietuviškas sa
vaitraštis šiais sunkiais eko 
nominės krizės laikus.

Kazimier s Rutkauskas ir 
kiti pasišventę lietuviai pa
iri Huai, net iš kitų va stybių 
lietu iškų kolonijų nesigaili 
aukoti ant Tėvynės spaudos 
aukuro net dešimtimis tūks
tančių kruzehu kai tuo tar 
pu yra mūsų lietuvių, kurių 
n- vienas šauki si didžiau
sias patrijotas ir turįs iš ko 
palaikyt laikraštį, arba atei

Toronte. Kanados paštas su
tinka štampuoti tomis seimo 
dienomis visus Toronto laiš
kus sekančiai: Lithuanian
World Congress August 30 — 
Sėptecber ist Perštampavi- 
nias v sam Toronte išeinančių 
laiškų nurodytu štampu vyks 
net dvi savaites — nuo rug 
piūčio 18 dienos. Tai be abe
jo didelis lietuvių laimėjimas, 
nes taip štampuoti laiškai pa 
k Mus j visą pasaulį ir be to 
už geležinės už angos — so- 
vi“tijon. Apie minėtą seimą 
informacijos tilpo ankstyves
niuose šio laikraščio nume
riuose.

NEPAŽINTUM TĖVIŠKĖS

Sibire gyvenantis lietuvis šį 
pavasarį lankėsi Lietuvoje ir 
ta proga parašė laišką savo 
broliui gyvenančiam Vakaruo 
se Laiške jis rašo: «Pirmą 
kartą po 18 metų turėjau pro 
gą aplankyti tėviškę, kurios 
taip labai buvau pasiilgęs, 
ypač žydinčių sodų, pakelėse 
žydinčių melsvųjų alyvų ir 
puikių vasaros vakarų, ku
riais taip mėgau vaikystėje 

sako jj skaitęs, arba pra o, 
jam daugiau nebesiuntinėti, 
arba, nors ima jau keletą me 
tu, bet niekas į jį nepaveikia, 
kad atsilygintų už praėjusius 
metus, o neretai ir už keletą 
metų. Sustabdyk laikraštį, 
tuoj išgirsi nepasitenkinimą 
kam sustabdė ir 11.

Taigi, brangieji Lietuviai, 
neužsigaukite kad aš taip ra
šam nes skaudi tiesa verčia, 
mace taip daryti i nematau 
tame blogos valio* Uet tt s 
mūsų nerangumas gž imirši- 
mas atidėliojimas, na ir da 
nai oeatjautimas tų bunkeri'.- 
bių, kurios taip vargina ir 
tarmozuoja * ikrašū o gyvavi
mą O kartais ir mū-u ; ačių: 
svarbūs reikalai nustumia vi 
suomenimus reikalus { šalį

Kazimieras Rutkauskas yra,, 
siu'ėjas Jis turi savo dirb
tuvę «Vilnių^ su keletą1 pa 
gelbininku šabai žymu j vie 
toj, Av nida 8ão .(< ã< 864', 
São Paulo Lietuviai, mes tu
rėtume savo žmogų palaiky
ti. Kaip sakoma' žydas pas 
žydą tai lietu is pas lietuvį.. 
Užsisakykime pas jį kostiu
mus arba nus p rkime me
džiagos nes jis lietuviams 
yra pasiryžus padaryti nema 
žas n - laidas

A< ū Kazimierai, kad taip 
pasis ėmusi; i palail a lietu- 

iš a spaudą ir kitus kultū
rinius lietuviškus darbus

«•M L.» xd rniiHstratorius,-
Jonas Bružikae, S. J,

pasvaj t. Pas mus (Sibire) to- 
nėra. Klin<atas per ži Lrus. 
Šiandien po daugelio metų 
pertraukos, vėl stoviu prie 
banguojančio ežero. Rodos- 
tas pats, bet, mielas brolau, 
negaliu atpažinti tėviškės. Ža 
iiuojančios pievos apaugusios 
krūmokšniais, laukai dirvo
nuoja. sodai iškirsti, o kur 
stovėjo mūsų gimtieji namai, 
dabar tik akmenų krūvos» — 
rašoma tame laiške

TIKTAI BARAKAS VERGŲ 
STOVYKLOJE

jį
V ena amerikietė Varšuvoje- 

paklausė lenką, kodėl jie kri
tikuoja komunistinę santvar
ką ir nieke už tai jų nesodi
na į kalėjimą Lenkas nuro
dė, kad Lenkija yra tik vie
nas barakas sovietų vergų la 
geryje. kuriame gahma komu 
nistus kritikuoti ir nepatekti 
į kalėjimą. «Tai pats links
miausias barakas visoje kon
centracijos stovykloje» — pa 
aiškino lenkas amerikietei tu 
ristei.

Lietuvos naciomlinè
M.Mažvvdo bibliorek
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Keistas Trikampis- Slapta Politika 
Šiuo metu yra susidaręs savotiškas trikampis, kurio reikšmė 
ir įtaka gali turėti relauktų rezultatų, jeigu politinės apys- 
tovos ir kiti dalykai vyks bei vystysis toliau pradėta kryptimi

Amerikiečių spaudoje kur
suoja žinios, kad šiuo metu 
tarp Maskvos ir Vašingtono 
veikia slaptoji politika. Ta 
slaptoji poliška gimė sovietų 
ir kinų nesutarimų šešėlyje. 

' Newsweek rašo, kad Ameri
kos vyriausybė turinti žinių, 
jog nesutarimai tarp Maskvos 
ir PekL.o yra daug didesni, 
negu viešai pasirodo Kini os 
komunist i reikalauja, kad 
Chrii'čiovas pasitr ūktų. Mas 
kvoje partijos komitetas tokį 
kin reikalavimą su pasipik
tinimu atmetė Reikalai gal 
n..eiti tiek toli kad JAV gali 
pasiū yti savo pagalbą sovie
tams prieš kinus. Kad kaž
kas U k'yptimi lyg ir links
tama. rodo nesupranian as so 
vietų žestas — jie nustojo 
trukdę radio pranešimus ir 
informaciją ameriKiečių radio 
stočių. Šitas reikalas dar jdo 
mesnis ta prasme, kad kinai 
tuo pačiu metu pradėjo ganu 
smarkmi trukdyti sovietų ra
dio stot s.

Sovietai apie Pekino «penktąją kolona’

Sovietų paskelbtame atvi
rame partijos miške Pekinui 
daugiau dėmesio sukėlė so 
vietų teigimai apie kinų-5 ją 
kolo u» apie jų Vakaruose 
ir Rytuost veikiančias <anti- 
partines grupes», Tokios prieš 
kom. partiją nusistačiusios 
grupės esančios JA\-se, Bra 
zilijoje, Italijoje. Belgijoje, 
Australijoje ir Indijoje Visos 
jos remiamo.» ekino. Belgi
joje toki grupė esanti jau 
pašalinta iš partijos. JaV se 
ji pavadinta «Kūju ir plienu», 
esanti kairiai oportunistu.is 
krypties ir varanti ardomąjį 
d irbą. Tie atskilėliai skaldo
mąjį dirbą varą Australijoje 
i ■ kitur Dabar sovietai tei

Dar nurodoma,kad j tampa 
tarp Maskvos ir Pekino yra 
tokia pikta, kad sovietai gali 
duoti Pekinui antausį ir pasi 
rašyti su JAV atominių ban
dymų uždraudimo sutartį Kiek 
šit'e reikalai vystysis — pa
rodys netolima ateitie, bet 
komentarų ir užuominų davi
niai gana įdomūs, kuriuos pa 
remia ir kai kurie faktai Išei 
tis gali būti nelaukia — Mas 
kvos suartėjimas su Vašingto 
nu ir Maskvos—Pekino skili
mo pagilinimas Žaidimas at 
ro o Vašingtono Maskvos 
— Pekino trikampyje vyksta 
toliau Žaidimui špilką palei
do Maskvos Pass, kuris nuro 
dė, kad prezidento Kennedy 
pasirodymas prie Berlyno šie 
nos gali atnaujinti įtampą. 
Amerikiečiai metė kortą nu
rodydami kad jie sutiktų pa 
sirašyti dalinę atominę sutar
tį su sovietais sovietai kirt'o 
antausį į kinų puolimus. Žai
dimas tęsiasi.

T. Aidai

gia, kad te visi <renegatai» 
gauną propagan unę kinų spau 
uos paramą jų straipsniai 
pasirodą kinų laikraščiuose 
bei žu naluose: Dėl kinų lai
kysenos. esą. turį naudos 4 jo 
Internacionalo trockininkai. 
Masyvi, dabar klausia; « <r 
reikia stebėtis, kad imperia 
lisiiuė propaganda dabar tižiau 
g asi dėl tok-ių kinų draugų 
veiksmų? Neatsitiktinai buržu 
azi ė sj auda vėl pažymi kri 
zės reiškinius tarptauti lame 
komunistiniame judėjime» E.

Mt’S V LIETUVA

V. Ališas

UŽ Vandenų
Nusiginė pulkus šešėlių
Pe»r veidus vakaras — piemuo, 
iš melsvo pūko žvaigždės kėlė — 
Ratu sustojo parym< t

Iš tolo vandenų paviršium 
Atslysta vilnys panažu 
Ir, sudejavusios, numiršta 
Žuvėdrom kritę po gužiu.

Pakrantėm glūdumos i utyso — 
Pakrantėm mirštančiu dienų... 
Spindėk, spindėk tose akyse. 
O saule, ten — už vandenų !

(iš rinkinio «São Bento Varpai»)

Pdvykusi Tautiniu Šokiu Šventė Čikagoje

Liepos 7 d, Čikagoje įvykti 
si antroji Amerikos lietuvių 
tautinių šokių šventė buvo 
įspūdinga, praėjo sėkmingai 
ir itin teigiamai įvertinta ne 
tik lietuvių, bet ir amerikie
čių Čikagos Amfiteatre susi
rinkusi minia (per 3 000 vietų) 
su d.ideliu dėmesiu ir entu. 
ziazmu stebėjo sklandžiai 
įvykdytą šokiu programą Da 
lyvivo lietuviškasis jaunimas- 
šokėjai iš įvairių JAV miestų 
ir Kanados, nuo rytinių pa
kraščių ligi Los Angeles Šo
kėjai buvo atvykę ir iš Ha

Kaip išlaikyti lietuviu tauta svetimame r raute?
Daug kam lietuvybės išlai 

kym s naujojoje išeivijos ka.r 
toje ima — atrodyti beviltiš 
kas dalykas ir todėl nevertas 
kietos kovos, įtempto darbo 
didžių aukų.

'račiau, anot dr. Girniaus 
knygos «Tauta ir tautinė išti
kimybė» — žodžių, «tauta su 

milton' ir Montrealio miestų 
Kanadoje.

Šventė buvo atidaryta su 
giedojus JAV, Kanados ir Lie 
tuvos himnus, atidarymo k 1 
bą pasakė Br. Nainys Buvo 
Lietuvos Atstovo J. Kajecko, 
PLB pirm, dr J Songailos ir 
Čikagos atstovo pulk Reilly 
sveikinimo kalbos Prie šven 
tės sėkmės žymiai prisidėjo 
rūpestinga ruoša o ją pagv- 
vino programos pranešėja - 
lietuvaitė, JA* telev zijoje ir 
filmuo.-e iškilusi Rū a Kil- 
monytė E 

daro patys žmonės ir tauta 
nenustoja egzistavusi, š vie
no krašto persikeldama j ki
tą». tautos likimas prikimšo 
nuo tautos pa rindo kamieno 
išsilaikymo Tautos pagrindą 
sudaro ne senimas, ir net ne 
tiek jaunimas, kiek priešmo
kykliniai ir mokykliniai vaikai

1963 m. rugpiūčio 3 \

O 'ačiau pirma jiems lei
džiame įaugti į svetimą kultū 
rą. o vėliau — energingai 
stengiamės juos atlietuvinti 
Ar ne lengva širdimi šiandien 
mes leidžiame besiskleidžian 
čiai vaikų dvasiai formuotis 
svetimos kalbos ir kultūros 
dvasioje, retkarčiais juos pa 
linksmindami lietuviškom dai 
nelėm, pasakom ar suruoštais 
vakarėliais.

Tačiau vaikai yra tartum 
kertiniai akmenys, pamatas, 
nuo kurių — dvasinio atspa
rumo ir vėliau kuriamasis įau 
tinis sąmoningumas Priešo o 
kyklimai vaikai, kurie sudaro 
didžiulę armiją, yra papras ai 
paliekam visai nuošaliai, lyg 
jie būtų bereikšm ai lietuvy 
bės išl įkymo darbe. Tai pati 
di ižiausioji spraga arba silp 
mau loji sumteginė vieta, pro 
kuria nutautėjimas kū verčiais 
verčiasi į mūsų gretas

Kalba yra tas vienintelis ry 
šys kuris gaú palaikyti vie 
nybę ir tautinį nemarumą per 
kartų kartas Tai vertybė, ku 
n tinkamai puoselėjama nuo 
pat kūdikystės dienu, galėtų 
žymiai palengvinti lietuvybės 
išlaikymo da»’ ą Kan M Dau 
kša jau prieš kelis šimtus 
metu yra rašęs: «Ne, pilim tvir 
tojum, bet vartojimu savos 
kalbu.» la kosi tautos^ Šių lai 
kų pedagogai ir filosofai n i 
rodo vaikus, kaip nepamaino 
mą jungi, kurie pa alko tautos 
vienybę per josio- kalbą . I • 
vėliausieji psichologiniai y i 
nėjimai vis iš naujo p tvirti 
na, kad pats sv irbiam-ias žn o 
gaus gyvenimo aikutarpis 
yra ankstyvoji vaikystė Ta 
fiau vaiko išsivystin as, jo 
dvasinis tur ingumas išim i 
nai priklauso'nuo mūsų sąmo 
Bingumo paruošiau* vaikui 
išor’nę aplinką ir pateiki nt 
reikalingas veiklos priemones. 
S ačiau mes į tai ne-itme ..t 
kreipę dar rimto dėmesio.

Veltui mes leisime lietuvjš 
kas knygas ir vauo\el us, vi 1

(Tąsa 3 pusi)

Dr. V. >auglrdaitė-Sruogienė

1863 M. Sukilimas
Tas kraujas ir tos ataros — tai lietuv o 
garbė, ir jis jos niekad neišsižadės.

Elžikonis, \arpas, 1905 m.

(tąsa)

Pirmasis atvirai puolė ru
sus kunigas A Mackevičius 
nuo Paberžės paskui ji aki- 
lo Klotas Ko eva. 1 raku aps., 
sukilėlių vadas, buvęf Peter
burgo miškų mokyklos auklė 
tini». rusų armijos karininkas. 
Koreva, (Kūręs Jonavos miš
kuose stovyklą, vykdamas i- 
tur organizacijos reikalais, 
pakeliui buvo maskolių suim 
tas ir kovo mėn. Kaune su 
šaudytas. Prieš egzekuciją jis 
prašė neužrišti jam akių, 
«kad galėtų mirti, matydamas 
savo mylimą tėvynę».

Taip pat nekantraudamas 
išėjo prieš rusus pagarsėju
sio istoriko T. Narbuto sūnus 
Liudvikas. Gimęs 1831 m. tė 
vų dvarelyje Lydos aps , jau 
būdamas moksleiviu Vilniuje 
priklausė pogr ndžio organi 

zacijai. bet buvo suimtas, nu 
baust s 300 rykščių iš išsiųs
tas kaip paprastas kareivis į 
Kaukazą ko\oti su nerimstat! 
čiais kalniečiais, lo 10 metų 
paleistas j.s grįžo į tėviškę. 
Čia jis vedė ir ramiai ūkinin 
kavo Sukilimui prasidėjus, 
tuoj^.riebė'i ginklo.

«Pirmasis jo bürebs — tai 
jaunų dienų draugai, apylin
kių kaimiečiai. Kunigas Hor- 
bačevskis prisijungė su sa
vaisiais. dailininkas E. An- 
drioli atvede iš Vilniaus 100 
sukilėlių. Liudviko Narbuto 
adjutantas buvo jo paties jau 
nesnysis brolis Susidarė apie 
1 000 vyrų »

Narbutas, patyręs partiza
ninėse kovose, ėmė iš paša 
lų pu'dinėti maskolius ir kel 
ti jiems siaubą. Jis laimėjo 
k-iutynes p i a Rudnios ir 

Lakštutėnų. Nezimovas siun
tė vis daugiau kariuom nės 
ir paskyrė didelius pinigus 
už Narbuto galvą Šis laikėsi. 
Padaliau, apsuptas, bandė pa 
sprukti į Gardino girias, bet 
vieno eigulio išduotas prie 
Dubičių gegužės mėn 13 d. 
buvo maskolių užkluptas

«Kova buvo atkakli, patys 
priešai stebėjosi Narbuto nar 
sumu. Narbutas, nepaisyda 
mas pavojaus, ramiai vadova 
vo, drąsino savo vyrus, net 
gi sužeistas į koją ir nešte 
nešamas ne iliovė davinėjęs 
įsakymus Maskoliai, pasiebė 
ję nepaprastą burti). ėmė į 
jį šaudyti Krito šeši sukilė 
liai. Narbutas, sužeist s j krū 
tinę, čia pat mirė »u istori
niais žodžiais lūpose;

— Malonu mirti už tėvynę...
Rusų karininkas Timofeje

vas, giliai paveiktas, į ap 
rašė:

«Vaidas gražus, augšta kak 
ta. taisyklingi bruožai, 'ūpose 
sustingusi išdidi šypsena»

Kai sukibimas Lenkijoje jau 

buvo pačiam įkarštyje, Vii 
niaus Komitetas kovo mėn 
31 d. ugningu atsišaukimu pa 
šaukė visą Lietuvą ir Gudiją 
sukilti, Buvo gauta žinia kad 
Anglijoje įgytasis garlaivis 
«Ward Jackson" jau tèplau 
kęs su ginklų transportu Jam 
vadovavo iš Lietuvos kilęs, 
prityręs p rtizanas pulkmin 
kas cap'nskas Su juo plaukė 
apie 850 įvairių savanoriu — 
mūsų emigr ntų rusų, anglų 
italų ir kt kuriuos organizuo 
ti pa ėjo Hercenas. Bakuni 
nas ir Mažini Betgi laivui at 
vy us į Švedijos uostą m ai 
moe anglų įgula sužinojo, 
kad rusai juos susekė, tad 
nesutiko plaukti toliau. La 
pinskas du kartus bandė lai 
vėliais pasiekti Palangą bet 
pavasaris buvo ankstyvas, le 
das ištirpo ir rusai čia pat 
grėsė pasirodyti iš savo uos 
tų- Ekspedicija nepavyko, 24 
žmonės ir ginklai paskendo 
Panašiu būdu žuvo ir kitos 
siuntos iš užsienio, kartais 
net jas vokiečiams pašilai 
kius.

Kovo mėn. vidury įsisiūba
vo žemaičiai, kunigo A. Mac
kevičiaus. B Koliškos, Dlus 
kio Jablonovskio ir kitų va
dovaujami. Vyskupas Vai; n- 
čius su nerknu žiūrėjo į ruo
šiamą i-uki imą, abejodamas 
jo sėkmė. Kaip ir kiti vysku
pai, jis buvo įsakytas drausti 
patriotines giesmes ir savo 
laiškais griežtai sulaikyti ku 
nigus nuo dalyvavimo sukiH 
me. Tačiau dvasiški a, ypač 
jauni kunigai, judėjimu nuo
širdžiai rėmė Ir vyskupo bu
vo globojami

«Žemaičių vyskupas Motie
jus Valančius, tyčiomis nu 
vyko į Vilnių bei Kauną ir, 
prisidengęs bažnyčių vizita
vimu. ilgai čia užtruko, ne
norėdamas viešai pasisakyti 
sukilimo reikalu Grįždamas 
iš Kauno į savo sostinę Var
nius. buvo Raseinių girioje 
valstiečių sustabdytas ir klau 
sinėjamas, kaip jis žiūri į su
kilimą ar jie turi stoti prieš 
maskolius. Vyskupas, susirū
pinęs ir kiek pagalvojęs, at 
sakė:
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tui organizuosime tautines 
šventes ir kongresus veltui 
statysime lietuv. kryžius ir 
bažnyčias. Visa tai lygu šiati 
dėlių mėtymui skęstančiai lie 
tuvybei svetimų — kultūrų 
jūrose. Gelbėjimosi ratas yra 
mažieji vaikai Jie yra pati 
saugiausia tvirtovė prieš nu
tautėjimo grėsmę Priešmo 
kykliaio amžiaus vaikus jau 
— reikia įjungti į lietuvybės 
išlaikymo darbą

Vaikai nenutausta, bet dėl 
mūsų apsileidimo jų dvasinis 
gyvenimaš subręsta svetimojo 
krašto kultūros poveikyje

Užtat jeigu mes uepasisten 
gsime savo vaikuose, «j.žieb 
ti» tautinę gyvybę pirmiau 
per tėvų kalbą negu jie per 
žengs svetimojo krašt mokyk 
Tos — slenkstį — tai veltui 
‘visos mūsų pastangos išlaiky 
ti lietuvybę per ilgesnį laiką 
Išeivijoje

Tautinės gyvybės įžiebimas 
vaikuose, kuris laiduotų tauti 
jpį atsparumą, te įmanomas tik 
.visų susipratusių lietuviu ben 
dromis jėgomis, pradedant šį 
darbą sąmoningai ir planingai 
nuo pat pirmų jų žmogaus gy 
genimo metų
* Gerai organizuotas priešmo 
kykiinis auklėjimas atneštų 
palaimą šeimai ir vaikui iš 
vienos pusės, o iš kitos pusės 
tai įgalintų pakelti šeštadie
ninės lietuviškos mokyklėlės 
lygį, nes jau vaikai ateitų mo 
ką lietuviškai. Tautiškumas, 
išvystytas kūdykistėje ir vai 
kystėje nebus tik priklijuotas 

priedas prie žmogaus as 
menybės, kuris prie pirmos 
progos lengvai atsidalina.

Šitokios padėties akyvaizdo 
je labai svarbu:

1. Susirūpinti ne tiek fizinės 
lietuvybės išlaikymu kiek iŠ 
laikymu gyvojo lietuvio tau
tine prasme,

2. Ši uždavinį vykindami, 
svarbiausiu veiksniu turime 
laikyti šeimą, kaip pačia na 
tnraliausią atramą lietuviškai 
tautybei išlaikyti.

3 Tolei būtina bendruome 

niniu mastu suteikti šeimai 
pagalba — įsteigiant kursu1 
ir vaikų auklėjimo židinėlius 
Mat, kiekvienai šeimai neįm:- 
noma pasirūpinti priemonit 
ir sukurti reikiamą aplinką 
tautiniam jų išugdymui. Tu 
kursų tikslas būtų dvejopas 

planingai nurodyti tėvams 
tamprų ryšį tarp bendrojo ir 
tautinio — auklėjimo, kad 
skaitytus! su auklėjimo dė - 
niais lietuvybės ugdyme ir 
nesibijotų dėl tariamo sunku 
mo vaikams mokykloje varto 
jant pagrindine lietuvių 
kalbą; to sunkumo nėra, kaip 
rodo gausūs gyvenimo pavyz 
džiai;
' - paruošti susipratusių au 

klėtojų, kurie ir kurios paau 
klėtų tautiškai ne tik savo 
šeimos, bet ir kitų šeimų 
vaikus.

4. sudaryti branduolį išįvai 
rių instituc’jų atstovų, kuris 
sudarytų aiškią programą, 
ka^t ir kaip darytina, kad vai 
kai iš pat mažens suaugtų tai 
lietuvybe. ir pade ų 6ąi įvyk
dyti.

(ir mūsų lietuviškajai 'ão 
Paulo kolonijai reikia tuo su
sirūpini )

D Petrutytė

(«Moteris», 1963 m. 2 nr)

IS VISUR
— Pr»zi’ijos darbo ministe 

rijoje svarstomas nauje a ly
ginimo minimumo (salario mi 
nimo) darbininkams klausi 
mas

— Resp 'blikos ’’rezidentas 
João Goulart oakėlė į marša 
lūs generolą Osvino Ferreira 
Alves, kuris išėjo į atsaigą,

— Paskutiniu hiku naujoje 
Brazilijos sostinėje Brasilia 
atirado daug bedarbių dėl 
labai sumažėjusių statybas 
darbų.

Sovietų Rusija atsisakė 
prisidėti prie Jungtynių Tautų 
Organizacijos kariuomenės iš 
laikymo Konge ir artimuose 
Rytuose

Halina D džiulytė Mošinskienė

Pavasariai Praeityje
Kai lakštingala suokė N< muno pakrantėj, 

lūsų svajos skrido žvaigždynų takais. —
Juk pavasariai tada tėvynę atlankė 
Ir pievas nuliejo gražiausiais žiedais.

Mus svaigino jreva baltai pasipuošus
Ir tūl ių ugningos taurelės — 
širdis Šaukė širdį šventei pasiruošus — 
Kai žirginiuos supėsi berželiai.

Ištiestą ranką glaudei prie skruosto, 
Lyg tik prasiskleidus; žiedą —
Nerimui ieškojai tylaus ramaus t Įuosto 
Kur triukšmas miglomis nurieda. —

Tain staigiai dingo pavasariai tėvynės, 
'aip skaudžiai išplėšti iš širdies — 

T e;iko prieš akis lyg strėlės ugninės 
kriejan ys vaizdai puošnios praeities.

— Naujai iš'inktas Popie
žius Povilas Vi sis pareiškė 
didelį sus.rūpinin ą ietų Ame 
rikos kraštų katalikų padėti 
mi dėl didelės stokos kunigų

— Ko r unistinê Šiaurės Ko 
rėjos valstybė, nežiūrint dide 
lės Sovietų Kusijos ekonomi 
nės paramos, aiškiai pakvipo 
Komunistinės Kinijos pusėn, 
kas sovietams kelia didelį su 
sirūpinimą.

— Amerikos Valstybių Or 
ganizacija pergyve a sunkią 
ekonominę krizę dėl jos narių 
blogai mokamų pa-ižadėjimų. 
Kelios Pietų Am ikos valsty 
bės esančios sk dingos virs 
4 mi ijorią dolerių. Tos orga 
mzacijos. ge eralinis sekreto 

rius Josė Morą į rimigtin ii 
ragina tą skolą išly ginti

— Brazilijoje projektuoja 
ma org nizuoti naują banką, 
kuriuo tikslas būtų finansuoti 
vietos automobilių produkcija 
ir jų pardavimą ilgalaikiam 
išsimokėjimui Šiuo metu Bra 
zilijos automobilių pramonė 
pergyvena sunkius laikus

— Minas Gerais estado sos 
tinėje Belo Horisonte įvyko 
Brazilijos užsienio prekybt s 
konferencija, kurioje priii ta 
visa eilė nutarimų.

NUTEISTAS IR KIT S r UN.
Gautomis žiniomis iš Romos 

jau įvykęs teismą*. — Prieš

t. Šeškevičių ir t. Danylą S.J., 
~ kurie buvo kaltinami spėkų 
$ liacija kryželiais, rožančiais, 

ir kitomis devocionalijomis, 
J kurias organizavę atgabenti 

iš Lietuvos į Sibirą ir parda 
vinėjęs brangiau. Už tai t. 
Šeškevičius pasmerktas 7 me 

'tams į Koncentracijos — pri 
verčiamųjų darbų stovyklą, 
gi antrasis išteisintas.

KOMUNISTINIS PASNINKAS

Pats įdomiausias dalykas, 
kuris pasirodė sovietinėje san 
tvarkoje savaitės bėgyje yra 
tas. kad Čekoslovakijoje jve 
darai pasninkai Tai nuostabu® 
dalykas, bet faktas lieka fak 
tu, kad Čekoslovakijos vyriau 
sybė įsakė visiems restoranam 
vieną kartą savaitėje neduoti 
mėsos Pasn nko dienomis pa 
tariama duoti žuvį ir daržo 
ves Ži'omą. šie pasninkai 
įvedami ne mor lės sume'i 
mals kaip yra Katalikų Baž 
nyčioje bet grynai dėl t*., 
kad Čekoslovakijoje trūksta 
mėsos.

K! V JOJE P INTA ,'^GI 
K ’ ; ; ;

Komunistinėje Kinijoje pi t 
dėta knygynuose platinti kry 
gas anglų kalba Tuo tarpu 
rusiškos knygos ir laikraščiai 
iš knygynų išimami

KITUS MATO. BET SV O NE

Sovietai paskelbė kaltini
mus ’rako Persijos ir Syrijos 
vyriausybėm kad jos vylu o 
genocidą prieš kur ų tautą. 
Grą-ina. kad tai gali turėti 
r.mtii pasėkų Čia sovietai už 
miršo, kad jie jau keliolika 
metų vykdo genocidą prieš 
lietuvių, latvių, estų ir kitas 
pavergas tautas. Irako vy 
riausybė padarė, sutarti su i 
uija ir išvaro sovietų «techni 
kus» iš Irako kurie praktiš
kai yra sovietų šnipai

— Priš keletą mėnesių Lie 
tuvos, i atvijos r Estijos gele 
žiGke’iai suformuoJ į Pabalti 
jo magistrą ę, kuria paskirta® 
v-tdovauti rusas Krasnobaje- 
vas.

— Dievas liepia ginti sa>o 
tikybą nuo kiekvieno, kas jai 
grasina

— Tad palaimink mus, Tė
ve! sušuko valstiečiai ir 
atsiklaupė Jaunas sukilėlių 
vadas davė ženklą savo vy
rams, buvusiems čia pat tan
kumyne. Šie išbėgo į kelią 
• u ginklais ir vėliavomis, su
klupo kartu su liaudimi apie 
vyskupo karietą. Ganytoja» 
turėjo visus palaiminti, lyf 
duodamas sankciją sukilimui. 
Tik pr šė apie tą įvykį tylė 
ti. Ir tikrai, kol Valančius b> 
v9 gyvas, niekas jo neišdavė 
maskoliams. Tas jo palaimint 
mas buvo žemaičiams svar
besnis, negu laimėtos kauty
nės, nes valstiečiai tikėjo, 
kad sukilimą ruošti Dievas 
įsakė *

Pirmosios Sierakausko kau 
tynės įvyko ties Raguva ba
landžio mėn 18 d. Jose pasi
žymėjo kun. A. Mackevičius, 

kuris su kryžiumi rankoje ve 
dė į kovą dalgiais ginkluo us 
valstiečius - rusai buvo iš
sklaidyti Ne rūkus vėl Siera 
kauskui ir Dluskiui Jab onovs 
kiui pavyko ties Korsakiš 
kiais irMedeiKiais Jablonovs 
kis jau Žemaičiuobe įgyjęs 
garsą vadas, baigęs Feterbur 
go meno akademiją, buvo 
žmogus šviesus ir gabus Su
kilėlių žvalgyba veikė pui 
kiai organizuota, o gyvento
ja mielai juos informa v<. Šie 
rakauskui taip sekėsi, 1 ad je 
vardas darėsi legeridarinis ir 
aet visa Europa stebėjosi su
kilimu. Napoleonas III, vis 
prašomas pagelbos, beveik 
davė tikrų vilčių, metęs su- 
kijeliams padrąsinimo žodį — 
Durez! (Laikykitės!).

Tačiau gegužės mėn. 2, 3 
ir 4 d įvyko nelaimingos tíir 
žų kautynės kurios iš karto 
pakrt> Lietuvos sukilimą.

Sierakauskas, padalinęs sa

vo 2 700 vyių į tris kolonas, 
pats vedė viduriniąja, kuo. 
A. Mackevičius -- dešiniąją, 
o Koliška — kairiąją. Ties 
Medeikiais (netoli Biržų) gen. 
Gemckis su 3 000 reguliarios 
kariuomenės užpuolė sujung
tas Sierakausko ir Koliškos 
jėiif s Fo pusantros valandos 
kautynių rusai pa įtraukė. 
Laukdamas a silikusio kun. 
Mackevičiaus Sierakauskas 
užėmė gynimosi poziciją ties 
Gudiškiais Kitą rytą Genec 
kis gavęs iš Kuršo baronų 
200 šaulių jį vėl puolė. Kau
tynių metu kulipka p taikė 
Sierakauskui į nugarkaulį ir 
sunkiai sužeidė Netekę va
do, sukilėliai skaudžiai pra
laimėjo — atskubėjęs kun. 
Mackevičius jau nieko padė
ti nebegalėjo Vyriausiąją va 
dorybę perėmęs Koliška su 
sužeistuoju Sierakausku atsi 
traukė prie Sn rkišKio Ten 
dvare juos užklupo latvių šau 

liai Sierakauskas su Koliška 
ir kelio ika kitų sukilėlių pa 
teko rusams į nelaisvę Rusų 
karininkes, rodydamas į žu
vusius kautynių lauke, sušu- 
ko saviesiems:

— Žiūrėkite, kaip daug tų 
nelaimingų čia guli!

— 'lai nėra nelaimingieji, 
— atkirto jiems grandinėmis 
sukaustytas Sierakauskas — 
tai Lietu os sėkla, kuri atei
tyje pražydės baitais laisvės 
žiedais!

Taip Lietuvos sukilimo va
dai nuėjo į kalėjimą Per tar
dymus jie n eko priešui neiš
davė. Sierakauskas, klausia
mas, su kuo turėjęs ryšių už 
steoy, atsakydavo:
- Su Napoleonu III ir Ga

ribaldžiu!
Nors jis pats ir uždraudė 

savo artimiesiems prašyti ca
ra jam malonės, jo bičiuliai 

Peterburge sukruto, esą ir ca 
rienė jį užtarusi. Kai augštie 
ji rusų dignitarai kreipėsi į 
atsiustąjj i Vilnių sukilimo 
malšinti žiaurųjį Muravjovą 
prašydami Sierakausko ntšau 
dyti, šis jiems atsakė:

— Aš neliepsiu jo šaudyti, 
nes jau esu įsakęs jį pakarti!

Patsai caras diduomenės o- 
pinijos verčiamas prašė pa
lengvinti jo kančias, bet Mu
ravjovas buvo kietas Siera- 
kaūskas papuoštu pabėgimu 
nepasinaudojo, nes buvo per 
silpnas nusileisti laiptais že 
myn. 1863 m birželio mėn 2f 
d. Sierakausko mirties spren 
dimas buvo įvykdytas — nors 
jau vos gyvas, sužeistas, ka 
Įėjime kankintas, jis stengėsi 
laikytis tiesiai ir išdidžiai. Po 
rą dienų prieš tai buvo pa
kartas Koliška.

(B. D)
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Tavo akyse negęsta džiaugs 
mas; .av.i lūpose visuomet 
nauja š; sena, jos moka 
juoktis ir dainuoti; tavo min
tys • kilnūs idealai ir meilės 
svajonės, viskas tau gražu, 
ir gėlė;, i,r dangus. ir žvaigž
dės; tave viskas žavi >r jau
dina; tave kiekvienas daiktas 
domina: u esi jaunas.

Kaip mažas upelfe pakelėje 
tu bėgi nesustabdomu taktu 
ir kiekvieną praeivi pralinks 
mini savo žodž u savo šnere 
siu, savo gaivinančiaišvaizda-

Tu esi jaunas ir šis gyveni 
mo laikotarpis tau atrodo am 
žinąs.

Tu turi neužgęstama ištver 
mės ugnį ir neši vaškinę žva
kę kurios šviesa švieti savo 
ir kitų kelią

Tu visa gali; ištari žodį 
<ne» ir traukiasi nuo ta\ęs: 
nepadori mintis ir veiksmas.1

Tu esi uolus tikėjimo kely
je ir t vo karšta malda vi
suomet tave jungia su Dievti, 
kuris gausiai laimina imvo 
jaunystę.

Esi tvirtas l$taip plienas ir,, 
brangus ka’p auksas.

Tėveliai tave laimina; Die
vas ir Tėvynė laukia tavo 
darbo vaisių

Tu esi-'dabarties džiaugs

I ’l

Kiek Mes Turime Turėti 
Galėtume Tapti

(pabaiga)

Dievui tarnauti, štai trečias 
uždavinys, kuris pareina nuo 
Dievo neapsakomos galybės 
ir nuo musų menkos prigim 
ties Mes turime tarnauti Die 
vui su dideliu nusižeminimu, 
nes mes, iš tikrųjų, esame nie 
ko neverti. Tik Dievo gai- 

mas ir ateities v>l Is

, Su visoms šioms ypatybėms 
mes. lietuviškas jaunimas, ren 
geme Jaunimo Šventę Lan 
kėme repeticijas, platinom 
pakvietimus, ruošėme pro 
gramų

Dabar kai bet ūksta tik ke 
lių dienų iki šventės dar kar 
tą visus kviečiame j ši paren 
girną atsilankyti r tokiu būdu 
parodyti kad įdėtos pastan 
gòs nebuvo veltui

Ypatingai kreipiamės į visą 
jaunimą kviesdami a:vykti į 
Šv, Mišias, priimti Šv. Komu 
niją. kad Diev » malonės pa
laiminti visi kartu dainuotu
me, žaistume ir džiaugtomis.

Tėveliai, svečiai, atvykite 
j prog amą; jūsų atsilanky 
maS- btiš geras užmokestis už 
valandas ku ias praleidome 
berebgd’ami šią šventę

Mes rengeme jums parody 
t kad ir mes vertiname tai 
kas jums yra brangu: lietu
viški papročiai, dainos ir šo 
k l ai

JAUNYSTĖS AIDAS

-II I ' :—   —

Jaunamo Šventės programa 
prasidės•• punkiuaMai, prašo
me nesivėlinti!

Religinio Pâzinimo Kad
Gerais Katalikais
lestingumas ir meile mu; pa
kelia iš to nieko kuo mes 
esame ir Jo ranka mus veda 
sunkiu tobulumo keliu į augš 
tąsias padanges Niekais ne
gali atsisakyti Dievui tarnau 
ti, tas būtų didžiausias nedė 
kingumas. jeigu įsitikinsime 
ta didele tiesa kad Dievas 
mus myli kiekvieną atskirai,

JAUNIMO ŠVENTES PROGRAMA

Rugpjūčio 3 dieną (šeštadienį) 19 vai. Susitelkimas, Šv. 

Mišios ir Bendra Kcrounija Vila Zelinos Bažnyčioje. Po pa- 
mJdų Agapė Jaunimo Namuose,

Rugpjūčio 4 dieną (sekma lien ) 15 vai Teatre Arthur 
Azevedo, Av. Faes de Barros. 955 Di riaus ir Girėno Sukak
ties Paminėjimas. Vaidinimas < inų Žiedo Daina* Vaidinime 
pava zdu< tas lietuviškas linarovis ir jo pabaigtuvės su dau
geliu savitų dainų ir tautinių šokių.

18 vai-, vakare Jaunino Namuose pasilinksminimas. Vi
si prašomi šią dieną skirti jaunimo Šventei,

kad kiekvienu rūpinasi, ne
galėsime atsisakyti į Jo rei
kalavimus Dievas yra prie 
kiekvieno ir • isuomet k> iečia 
gera daryti, o tik mes labai 
dažnai uždarome savo širdį 
ir užsiimame kitais dalykais 
kurie neturi jokios dangiškos 
verbės Supras ime taip pat, 
kad Jėzus mirė ant kryžiaus 
kad mes galėtume būti įga
nyti. Jeigu mes suprasime 
šią didelę tiesą ar galėsime 
uždaryti Dievui mūsų širdį ir 
Jam atsakyti «nė», kadi Jis 
kvies mus eiti prie Jo ir su 
Juo keliauti gyvenimo aš
triais keliais? Tas mūsų atpir 
kėįo paveikslas tegul 
nuolat stovi mūsų akyse ypač 
dabar mūsų jaunuose metuo
se, kad pikto pasaulio įspū
džiai dažnai taip galingi, taip 
atkaklūs rastų jau užimtą įė 
jwną į mūsų šir į»

Sužinoję kad mūsų gyveni
mo uždavinys yra pažinti, 
mylėti ir tarnauti Dievui, ga 
lime atsakyti į tą pirmutinį 
klausimą; «kiek mums reikia 
religinių žinių kad galėtume 
tapti gerais katalikais» Mes 
turime turėti tiek religinių 
žinių, kad įgalėtume Dievą pa 
žinti, pažinę — mylėti — pa 
milę — Jo klausyti ir Jam 
tarnauti Jeigu kada nors mee 
jaučiame, kad yra sunku iš
pildyti Dievo valią, kad Die 
vas perdaug iš mūsų reika 
Jauja, b i reiškia, kad dar Jo 
gerai nepažįstame kad mūsų 
religinės žinios nėra užten
kamos Reikia stengtis jas 
padidin i.

Kada mes mokėmės kate
kizmo. kada praėjome prie 
Šv. Komunijos, tada mes ti 
krai mylėjome Dievą, nes 
mūsų religiniai žinojimai bu 
vo dideli, palyginus su mūsų 
j-mžium ir pro u». Dabar, mes 
paaugome, mūsų protas išsi 
vystė, kitaip galvojame ir 
elgiamės, bet mūsų religinės

- MŪSŲ NEMYLĖTAS Ku
nige, Dėde Juozai, jaunimo 
pažiba, pasididžiavimas ir 
garbė.

Mes São Paulo jaunimas 
pr. šome i avęs, sugrįšk vėl 
pa-s mus! vien is jaunimas, 
kuriam dabar na buojiesi turi 
ir taip daug vadų ir pasišven 
lėlių Prie dešimčių milijonų 
žmonių Jūsų darnas nors svar 
bus. bet pranyks, kaip ašr hs 
jūroje. Bet mes i-tuviška at
žala, toli nuo tėvelių žemės, 
neišlaikysime tos tropikų saus 
ros be laistytojėlio, išraus 
mus audros iš šaknų, nuvys 
ir nubyrės mūsų lietuvybės 
lapai ku;ie taip gražiai sklei 
dėsi Tavo, leve Juozai, glo 
boję, Sugrįšk. argi Tavo jau 
tri širdis pavirto akmeniu, ar 
uoa O gal sakysi, kad mūs4 
jaunos širdys sukietėjo ir su
akmenėjo, kad negirdėjome 
Tavo balso tyruose Bet mes 
nekalti, nes gyvename ne Lie 
tuvos beržų pavėsyje ir ne- 
plaukiojame Nemuno bango
mis, kur viskas liet i viską ir 

žinios dar yra tos pačios ir 
todėl jau jų neužtenka, kad 
tikrai Dievą mylėtume. Gali
ma palyginti su vynu į kurį 
krinta vandens lašas. Tas vy 
nas susimaišo su vandeniu, 
lieka vynas Bet jeigu prade 
s:me pilti daugiau ir daugiau 
vandens, tas vynas pames sti 
prumą ir beveik pranyks. 
Taip y”a mūsų gyvenime. Tas 
vynas reiškia ką išmokstame 
katekizme. Jeigu vėliau mes 
nesirūpinsime daugiau religi 
ją pažinti, tai laikui bėgant 
kitos mintys apims visą pro
tą ir neliks vietos religijai, 
kuri kaip tas vynas tarp daug 
vandens pameta skonį ir pras 
mę.

Neleiskime kad tai atsitik
tų. pasistenkime visais būdais 
mūsų religines žinias papil
dyti.

— Visi Jaunimo Šventės pa 
kvietimų platintojai, kurie dar 
turi neišplatintų pakvietimų, 
prašomi skubiai gražinti, trūks
ta garbės pakvietimų.

- Norintieji dalyvauti Ja® 
nimo Šventės meninėje pre 
gramoje. prašomi iš anksto 
apsirūpinti pakvietimais Prie 
įėjimo pakvietimų nebus gali 
ma gauti j

- Autobusų linija Pardue 
São Lucas, ' ila Zelina Mooca 
šią savaitę vėl pradės veik- 
ti. Visi Zeliniečiai galės pa 
togiai nuvykti į Teatrą Arthur 
Az( vedo. Autobusas sustoja 
visai prie teatro durų.

— Prog amos d lyviams 14 
vai 15 min išeis specialus 
autobusas Tačiau autobuse 
reik pirkti normalus biliet s. 
Prašoma pasiimti pinigų.

— Kunigas Juozas Šeškevi 
čiu8 (Dėdė Juozas'1 Jaunimo 
Šventės išvakarėse. Šeštadie
nį 19 vai Vila Zelinos Bažny 
čioje aukos padėkos Mišias 
savo 10 metų kunigystės pro 
ga. Visi lietuviai kviečiami 
atvykti kartu pasimelsti

Moksleiviai ateitininkai 
kviečia visą lietuvišką jauni 
mą alyvauti bendroje Komu 
nijoje ir po to w katančioje 
agapėje. Apie savo dalyvavi
mą malonėkite iš anksto pra
nešti ren-ėjams

Pakvietimai į pasilinksmini 
mą bus išdalinti prie teatro 
durų po Meninės programos.

— Kaip jau buvo minėta, 
iš Šventės pajamų ateitinin
kai nori įsigyti pijaną, todėl 
ir jaunimas prašomas į metri
nę programą įsigyti pakvieti 
mą ir tuo būdu prisidė i prie 
pijano įsigijimo. Vaikams įėji 
mas į šventę nemokamas.

negali jaunimas ištautėti Čia 
mes grumemės, kovojame; vie 
ni išsilaikome, bet apdaužyti 
ir sužeisti, kiti pasiduodame 
smarkiai srovei, kaip vienišas 
laivelis ir galime sudužti į' iš- 
feautėjimo krantus.

Būdami tokiose aplinkybė
se, argi galime mes patys at 
si&plrti įšėlusiai jūrai, kur 
bangos mėto laivelį šen ir 
ten Tik stiprus vairuotojas ir 
nepalaužiami irklai gali išves 
ti mus į laimingą ateitį To- 
k’u irkluotoju Tu kunige Juo 
zai buvai mums per šiuos de- 

(pabaiga 6 pusi)
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1963 m rugpjūčio £ d musų^lietuva

| Lietuvi
? Klausyk ir remk

į LIETUVIŠKA PROGRAMA
kuri yra transliuojama kiekvieną sekmadieni

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

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

ALEKSAS KALINAUSKAS
Advokatas

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

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

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

LIETUVIŠKŲ PAMALDŲ KA
LENDORIUS

Pirmą mėnesio sekmadienį 
Pa que das Nações 1® vai 
Casa Verde, 17,15 vai.
Antrą :

Jaçana klierikų kopi. 7,45 vak 
Bom Retire, 10 vai.
Utinga 18,00 vai.,

FABRICA DE MALHAS
Petras Šukys

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

Ibitirama ir Av. Zelina).

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

IRENE GRITÉNAS
Advogada

ESCRITÓRIO RESIDENCIA
Praça da Sé, 323 - 10 cjl01ll02 Rua Coelho Neto, 281

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

Trečią:
Agua Rasa 8 vai., 
Moinho Velho 11 vai., 
Lapa 16 vai., 
Ketvirtą':
Vila Guilhermine 17 vai.
Paskutinį:’
Vila Anastacio 8,30 vai.j

LIETUVIŠKŲ PROGRAMOS
TRANSLIACIJOS

(Lietuvos laiku)

VATIKANO RADIJAS

Escritório Contábil Vila Zeiíua S/C lida,
(REGISTRADO NO C.R.C.)

RAPIDEZ — HONESTIDADE — PREÇOs MODíCOS
Horário: das 8 às 19 horas

Aberturas de firmas - Encerramentos de firmas - Transferências 
de firmas - Contratos na Junta Comercial - Distratos na juntu Lo 
mercial - Registros de firmas na Junta Comercial - Escritas com 
contabilidade em geral - Escritas fiscais cm geral - Contratos de 
locações - Cartas de fiança - Seguros de fogo - Seguros de aciden

tes - Requerimentos em geral - Defesas e recursos
PRAÇA SÃO JCBE DOS CAMc OS. 8 - SALAS 1 E2- 

FONE: 63-6005 -VILA Z LINA - SÃO PAULO

& CIA. LfDA.
Madeiras»«em gera

SEDE: Rna México, 98 - 9.0 - saia 904 hone 52-0229
Endereço Telegráfico: « C A B I ■ .» A į

Rio de Janeiro
Serraria «I r A» — Serra dos Aimorés — Municinio de í 

Nanque - Estado de Minas Gerais

KIRPIMO IR SIUVIMO MOKYKLA
<9 9

Kasdien 20,15 iki 20,50 vali 
Sekmadieniais 10,30 iki 11 

vai 19, 25; 31 ir 196 metrų 
bangomis.

RIO DE JANEIRO

Lietuvių radio valandėlė 
«A voz da Lituania» yra trana 
liuojama 
15 va

ANTRADIENIAIS 
4ü min.

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

ANTANO PAViLC^W
INDUSTRIA DE ARTEFATOS PLÁSTICOS 

“PAVILONIS”
Rua Prof. Gustavo P. de Andrade, 884 - 902, caixa 

postal 4118 - Vila Zelina, Tel. 63-4130 São Paulo.
Čia yra didžiausias pasirinkimas, dideliais ir ma

žesniais kiekiais, įvairiausių rūšių ir spalvų guzikų ir 
lietsargiams dalių.

Mokina kirpimo siuvimo, madų mode
Iių braižybos ir pritaikomojo meno

Paruošia siuvimo ir kirpimo mokytojas 
valdiškiems egzaminams (habilitação) 

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

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

_____________________________________________ I_________________

SIUVĖJAS

POVILAS AMBROZEVIČIUb 
Rua dos Cielames, 510 (sėdė 

propria) - Vila Belą

♦p’ ... .

Didelis pasirinkimas medžiagų ir skoningas 
pasiuvimas, LAURO SANDRON vyriškų rūbų

SIUVYKLOJEZLAURO*
Rua do Orfanato, 686, — V. Prudente — Fone 63-5294 

São Paulo
Medžiaga parduodama ir išsimokėjimui

Ateikite ir įsitikinkite medžiagos ir darbo kokybe ir kaina

VIENINTELIAI ATSTOVAI GARSIOJO VANDENE . N F O Y A

CAKKIEKI ™
i i ioya v i-» ho yrr 3<?uai žinomas gėrimas 

kurio puikų veikimą į žmogaus sveikata jau 
visi yra vienbalsiai pripažinę. Pabandykite, 
įsitikinkite ir visados naudokite'

Rua Dino Rueno, 795 a 835 
Telefones: 51-4019 e 51-2223

Caixa Postai 3967 — S Ã O PAUL

Casa Sprindys & Čia.
PÇA. S. JOSÉ dos CAMPOS, 1 - V. ZELINA - TEL. 63-5915 

Geležies išdirbiniai ir dažai viskas elektros 
įrengimui namu reikmens ir žaislai, įvairiausios do
vanos visoms progoms;

IEJC RITO 12 B C C€)NTAB3lt.

mJCIIMIENTO
irmãos Nascimento

C t.O 1P. Mro 1.484

Atlieka firmų atiaaiymus, perleidimus, komercine»» 
ir industrialines apyskaitas, sutvarko dokumen

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

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

«>» v --------------------------t —"•••••» ••■■■ ».*-•. n® noneacidi

Statybos medžiagos sandėlis ir įvamų geležinių daiktų, indų bei darbo įrankių

RUA COSTA BARROS, 4-C TEL. 63-3285 VibA AlRINA
• »*♦ 22212222S222222222222222
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LIETUVOS NACIONALINĖ

ZELINA, 515 — CalXA POSTAL. 4118 — SÃO PAULO

— Pranešame, kad Šv. Mi- 
Šięs ,pž A. A. VLADĄ. jPU 

1 PLĖNĮ, bus rugpjūčio mėn. 7 
"dieną 7.30 vai V Ia Zelinos 
, bažnyčioje

Kviečiame visus draugus 
ir pažįstamus dalyvauti.

Erüílija Pupienienė ir 
« Nijolė.

NAUJI NARIAI

Paskutiniu laiku į Dr. J. 
Basanavičiaus vardo lietuvių 
mokyklos rėmėjų būrelį įsto
jo dar keliolika naujų narių. 
Dabar būrelis turi jau apie 
120 r>aiu. Praėjusį šeštadie
nį būrelis surengė vakarą mo 
kyklos salėje Vila Anastazi- 
joje kurio pelnas skyriamas 
naujoms parketo grindims bei 
naujų kėdžių jsigyjimui

i šį vakarą susirinko daug 
svečių iš įvairių ão Paulo 
i.liesto rajonų

NUKONKURAVO

Mažytė Villa Boni ha lietu 
vių k Unija, kuri randasi už 
La os n- šone Vila Anastacio, 
pralenkė visas 'Kolonijas sa
vo gausi atsilankymu j pa- 
maidas

Liepos 28 d. 10 vai. N S. 
de Fatima bažnyčioje įvyko 
lietuviškos pam Idos Koloni
ja mažytė vos 17 lietuviškų 
šeimų o susirinko virš 30 
žmonių kai tuo tarpu kitos 
kolonijos skaito i šimtais šei 
mų. o per lietuviškas pamal
das vieną antrą vyną pamaty 
si ir keletą moterėlių O čia 
ir jaunimo buvo, nemaža vy 
rų ir būrys moterų Bravo Bo 
niliečiai lietuviai. Už tat mi 
sijonierius Jonas Bružikasyra 
pasiryžęs jus aplankyti kiek 
vieno mėnesio paskutinį sek
madienį 10 vai. toj pačioj 
bažnyčioj. Ir toliau ta'p uo
liai rinkitės ir savo draugu® 
atsiveskite

LIETUVIŠKOS PAMALDOS

Rugpjūčio pirmą sekmadie
nį 4 d. lietuviškos pamaldos 
bus: Parque das Nações 10 

LIETUVIS ADVOKATAS

Albertas Pavilavidus

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

mentų atitaisymas, nuomininkų išmetimas ir kiti darbai.
Av. Liberdade, 47 9 o AndW Res : R Fernando Falcão, 35

I Fones: 37-0395 - 35-5650 33-6011 São Paulo

,S, Á V I PAS S A V U S1 

Palaikykime lietuvių įmones!

Vila Albertina, Av. N. S. Aparecida, 204, Bairro Tre- 
membė lietuvis A. Laurinavičius tari įvairių lietuviškų 

ir vietinių gėrimų fabriką
LAURINAVIČIUS ANTANAS & ČIA LTDA,

Jei reikia gėrimų pirma pasiteirauk pas savo tautietį 
o paskui kitur

Susisiekimas.- iš Praça do Correio važiuoti onibusu 
iki galo Vila Albertina.

vai. ir Casa Verde 17, 5 vai 
Prašoma uoliai atsilankyti.

— RIO DE JANEIRO bul
viai 3 d rugpjūčio, šį šešta
dienį, ruošia šaunų pobūvį 
vakarą į kurį kiečia ir São 
Paulo Ii tuvius. Bet tuo pa 
čiu metu ir São Paulo lietu
viai ruošia visą eilę parengi 
mų ar išvažiavimu. Būtų ge- 
ra kad vienu ir kitų paren
gimai nebūtų daromi tuo pa
čiu metu. Tuomet ka- 
riok i < alėtų a vykti į S Pau 
lo lietuvių parengimus, o pau 
lit-tai pas kariokus nuvykti.

— Sį sekmadienį Jaunimo 
Šventės ruošiamoj programoj 
Artur Azevedo teatre Moko 
je laukiama daug žmonių

- IŠVAŽ'AV MA1: Liet. 
Kat. Bendruomenės choras 
rugpjūčio 10 11 c d vyks a į 
gražiąją I ha Bela sal No 
r ntieji dalyvauti choro išva 
žiavime. prašomi informaci
joms gauti kreiptis į choro 
valdybą.

JUOZO JAKUČIO kandi 
d 'tū-a į vereadorius yra už 
registruota S Paulo Regii no 
Rinkimų iribūnole Visi bal 
suotojai įsidėmėkite gerai J 
Jakučio nr. 1 3 3 8 Tai yra 
svarbu rinkimų metu.

MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOT1

A P á » * ■* Ž I A U G E

liepos 29 d. «Folha de S. Paulo Įdėjo nuotrauką ir trumpą žinutę t pie grįžimą vie
nos rusų šeimos iš Sovietų Sąjungos atgal į Braziliją.

Mikalojus ir Stepanija Sismacai su 23 metu sūnum Povilu iš l usijcs «rojaus» sugrį
žo, atgal į Braziliją, kurioj buvo išgyvenę 20 metų bet komunistinė picpaganca taip pavei
kė. kad jie I960 metais užs geidė paragauti tos ’«’tris Bet pre lai apsidžiaugė ir per di
deles pastangas bei nuga’ėtas kliūtis štai vėl jaučiesi laimingi laisvės šaly Brazilijoj; Bra
zilų ambasada Maskvoj žaraui ė ką nors kalbėti apie gyvenimą Rusijoj kad nepakenkiu 
dar 9 jų giminaičiams sugrįžti, kurie nespėjo su jais kartu šsirūp’inti leidimo Ir taip pat 
nepakenktų dar kitiems 800 asmenų, kurie buvo išvykę iš Brazilijos j Sov. Sąjui gą ir ilgi 
si tos dienos, kada jiems bus galima sugrįžti.

VYRŲ BRO LJA 15 d rug- 
piūčio ruošia pikninką į Praia 
Grande. Užsirašyti pás valdy 
bos narius

— Praėjusį sekmadienį Liet. 
Kat Bendruomenės choras 
buvo pakviestas giedoti j Ta- 
tuapė Kristaus Valdovo para 
pijos baž> yčioj Po mišių 
choristams buvo suruoštas 
vaišės

— Laiškai: D Ruzgaitei, EI. 
Ma u zonytei Mendo, A Ado
mavičienei, V Balčiūnui K 
Navickienei, A Matelionytei; 
Audrai -JCatafny, Ad. Luns 
kienei.

— Šią savaitę iš Amerikon 
atvyko dvi seselės, Seselė M.

(pabaiga iš 4 pusi.)

šimtį Tamstos kunigavimo me 
tų Argi apleisi mus pradė 
damas atrą dešimtmetį O.ma 
būk bent dar vieną dešimt 
mėtį su mumis! Nors sunku 
grumtis su gyvenimu, bet juk 
Tamsta dar jaunas, kaip ir 
mes Sunkumai turi mus už 
grūdinti, < nepalaužti 'Tad su 
grįžk į kovą garbingą, o mes 
prižadame klausyti savo vado.

Liet Jaunimas

Dr J. Etasanavicidus

(Tęsinys iš Nr. 30)

PIRMOJI PAŽINTIS

Manų a meniška pirmoji pa 
žįntis su Dr L Basanavičiaus 
mokykla ir jos mokytojų L 
Gaigalu buvo 1932 met is. Gy 
venau tada Santos mieste ir 
bendradarbiavau «Liet Brazi 
lijoje • sava t aštyje kuriotaip 
pat artimas ir nuolatinis ben 
dradarbis buvo mokytojas L 
Gaigalas. Dar nepažindami 
viens kito asmeniškai, susira
šinėjo iae laiškais ir viename 
iš savo laiškų jis kvietė ma 
ne asmeniškai atvykti į São 
Paulo pas jį susipažirimui su 
jo vedama mokykla. Kvietimą 
mielai priėmiau ir vieną šeš 
tadienį atvykau į S, Paulo ap

Imaculata ir Seselė M, Ed
vardą, kurios čia darbuosis. 
Pirmoji yra kilusi iš Brookly 
no. N Y. Antros os tėveliai 
gyvena Detroite, Mi&h

Seselėms Pranciškietėms 
ruošiamu pageroimu jų 25 me 
tų veikimo sukaktimi V.ila Ze 
linoje, susidomėjimas yra di
delis Daug kas įsigijo pa 
kvietimus į ruošiamus pietus

Stasys Vancevičius

Vardo Lietuviu Mokyklos Veikta

sistodamas pas mok L. Gai 
galą

Sekančią dieną pas mok L. 
Gaigalą atėjo keletąs lietu 
vių. iš kurių dabar tik prisi 
menu dainininką Telesforą 
Mažeiką, kuris dahar gyvena 
Rio de Janeiro Mok L. Gai 
galo buvo labai nuoširdžiai 
priimtas ir nuo to laiko mes’ 
likome draugais iki pat jo 
tragiškos mirties

(3us daugiau)

SKLYPAI ILHABELA •

A CAPRI BRASILEIRA . • 

Gražiausias Paulistų pajūris 
Sklypai 15 000.00 įnašo, o li
kusieji ilgam išsimokėjimui.

Smulkesniu informacijų 
Rua Ibititirama, 976 

su Leonardo Šukevičius

APARTAMENTAI 
PRAIA GRANDE netoli Ocian 
ilgam išsimokėjimui.

APARTAMENTAI SÃO VICEN 
TE B/Quinha. Ilgam išsimo
kėjimui

Sklypai ir namai Vila Zeli- 
noj, Vila Beloj ir apylinkėse 
Kreiptis: Rua Ibitirama. 976

V Zelina

LIETUVIAMS NUOLAIDA! 

užsisakant gerus batus pcs 
JONĄ PETRIKĄ 

jo paties batų krautuvėje 
Rua B. de Itapetininga, 262, 
4 o and, sala406,Tel 35-8873.

PRANEŠIMAS

Lankydamiesi Romoje, Italijoje, apsistokite na r ja i 
įrengtuose Liet. Šv. Kazimiero Kolegijos svečių namuose:

«VILLA LITUANIA
Piazza Asti 25 {Via Casalmonjerrato 33. Tel. 78.90.33. 78.00.14) 

ROMA — ITALIA

iRasite jaukią anlinką, sveiką maistą ir neperdetą kainą. 
Pageidaujama, kad dėl apsistojimo laiko būtų 

susitarta iš anksto.
KOLEGIJOS VADOVYBĖ.

Lietuviškas žodis, daina ir muzika aidi 
tropikų padangėje iš

RADIO CLUBE SANTO ANDRĖ

ilgomis, 1495 kilociklų bangomis, •
kiekvieną sekmadienį aštuonios ir pusę 20,30 vai. vak. ) 
Per radijo galima pasveikinti gimtadienio, vardadienio

vestuvių ir kitomis-progomis. I
Radijui laiškus siųsti šiuo adresu caixa postai 4118. '( 

São Paulo. Fone: 63-5975. !p

— Reikalinga moteris namų '■ 
ruošos darbams“ 2 kart per 
savaitę.Kreip. R.Guarinbė,345

- VILA ZELINOS LIETU 
VIŲ KUNIGŲ telefonas 63-5970

Rev Jonas Bružikas, S. J. 
igreja de São Gonçalo, Pra 
ça João Mendes, São Paulo 
tel. 36-2628, Brasil.
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