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Lietuva Dalyvaus'Pasau
Kitais metais balandžio 22 

d. atidaroma pasaulinė paro ■ 
da New Yorke. Paroda tęsis 
du metus ir bus uždaryta 1965 
metais balandžio 17 d.

Amerikiečiai parodai stato 
didžiulį pastatą, kuris kai
nuos apie 500 milijonų dole
rių. Spėjama, kad parodą ap
lankys apie 100 milijonų žmO 
nių Paroda jungiama su New 
Yorko miesto 300 metų su
kaktimi Parodoje viena pėda 
žemės atsieina 4 dol, Paro
doje dalyvaus Amerika, Ar
gentina. Australija, Pietų Ame 
rikos valstybės, Kinija. Grai
kija, Indija ndo; ezija, Japo
nija, Jordanas. Korėja, Mek
sika, Lebanonas Malajai, Ma 
rokas, Pakistanas, Filipinai. 
Ispanija, Sudanas, Švedija, 
Švei' arija, Turkija, Egiptas, 
Vatikanas ir visa eilė Afrikos 
valstybių. Tai bus pasaulio 
valstybių paroda Susirūpinta 
kad šioje parodoje būtų ir 
Lietuva atstovaujama, nes tai 
tikrai vieta, kurioje gali būti 
garsinamas ie u os \ ardas 
visam pasauliui

Ta a tikslui New Yorke su 
darytas platus komitetas ku
riam pirmininkauja J Stuk s. 
Dėl didelių išlaidų, Lietuva 
savo a'skiro pavilijono užsi

KAIP DIRBA JAV PREZIDENTAS?
Kiekvienam be abejo jd< mu, kaip praleidžia darbo dieną 

galingiaus os pasaulyje valstybės — Amerikos prezidentas 
Kennedy Štai jo darbo dienos kasdieninė rutina skaitlinėm s

Niekam nekyla abejonių, 
kad prezidentui tenka kietai 
ir daug dirbti Of daliai įstai 
goję jis per savaitę praleidžia 
po 60 valau >ų, Šalia to vaka
rais jis di ba Baltuosiuose 
Rūmuose ligi atlieka visus 
reikalus

Paprastai prezidentas pus
ryčiauja 8,30 vai ryto Dirba 
maždaug savo įstaigoje ligi 7 
valandos vakaro. Vakarienę 
valgo apie 9 valandą vakare. 
Miegoti eina paprastai 11 ar
ba 12 valandą Vidurdienyje 
prezidentas turi dviejų valan 
dų pertrauką plaukymui, pie 
turns, poilsiui Kasdien turi 
mažiausiai 28 pasimatymus 
su įvairiais pareigūnais. Tai 
tik oficialūs priėmimai, o ne
oficialių būna per dieną dar 
apie 25.

Sava tės bėgyje preziden 
tas turi ligi 160 telefoninių 
pasikalbėjimų. Jam tenka pa
sirašyti apie 300 ir daugiau 
įvairių raštų per savaitę Tai 
tik paprasta darbo rutina 
Ypatingesniais atvejais tokių 
«aštų skaičius nepaprastai

rodoje
St’’

Hnėję Pa.i
sakyti negalės, nes tokio pa- 
vilijono nuoma 2 metams kai
nuotu apie 40 000 dolerių ir 
šitokios sumos iš niekur ne
įmanoma sutelkti. Todėl Lie
tuvos atstovavimui teksprisi- 
glausti prie kurios tautos pa
vilijono, kur būtų įrengtas 
Lietuvos skyrius Šis reika
las dar nėra galutinai išspręs 
tas. Tačiau komitetas jau ga 
vo raštišką sutikimą iš paro
dos vadovybės, kad lietuviai 
pastatytų parodoje lietuvišką 
tautiniais motyvais kryžių ir 
surengtų dainų šventę. Tam 
tikslui jau davė 15 000 žiūro 
vų vietą ir orkestrą iš 5 as
menų Lietuvių dainų šventė 
numatoma 1964 m. rugpjūčio 
24 d Šia proga bus paminėta 
40 metų sukaktis nuc pirmo
sios lietuvių dainų šventės.

Stadione bus galimasureng 
ti įvairias parodėles, savo 
spaudos Kioskus ir platinti 
leidinius Šalia to numatoma 
suruošti lietuvišką savaitę su 
s »orto žaidynėmis, meno pa
roda ir koncertais Vyriau
sias parodos komitetas paža
dėjo visokią paramą hetu- 
\iams. Pažadėjo, kad lietuvių 
dienos metu visos parodos 
fontanai vakare bus apšvies
ta lietuviškomis spalvomis.

padidėja. Pav žuvus povan
deniniam laivui Thresher, pre 
zidentas per vieną dieną tu
rėjo pasirašyti apie 150 raš
tų drauge su užuojautomis 
žuvusių jūrininkų giminėms, 
lanašiai įvyksta ir politinių 
įtemp mų metu.

Bevalgydamas pusryčius 
prezidentas perskaito 5 dien 
raščių žinias. Vykdamas iš 
savo įstaigos į butą pietauti 
prezidentas per tą laiką per
žiūri telegramų santraukas, 
memorandumus. Savaitgalio 
poilsio metui prezidento se 
kretorius paruošia visą poit- 
felį žurnalų straipsnių, ame
rikiečių žvalgybos pranešimų 
ir kitokių raštų bei informa
cijų, kurias Kennedy pers
kaito savaitgalio poiteiometu.

IS VISUR
— Mirė staiga liepos mėn. 

25 d ' Čikagoje, prie darbo 
s alo, Lietuvos generaliniame 
konsulate, konsulas JUOZAS 
GaURILIUS Velionis buvo 
šiauliškis gimęs 1902 m. So-
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Dvidešimts penkerių metų veiklos São Paulyje 
sukakties proga,
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pionieres: M. JuLfjĄ. M. KAkOlINĄ, M.

EVAinGELISTĄ. M MARCELINĄ ir M. NORBERTĄ 
sveikiname ir linkime sėkmės ateities darbe 

«Mūsų Lietuva»

dalinius, teisinius mokslus 
studijavo Prancūzijoje Lilie 
ir Lietuvos Vytauto Didžiojo 
universitete Jis yra gerai 
pažįstamas ir São Paulo lie 
tuviams, nes 1929 m. Brazili
joje steigiamo konsulą.o bu 
vo sekretorius. Vėliau dirbo 
užsienio reikalų ministerijoje 
Nuo 1938 ligi 1940 m. Lietu
vos pasiuntinybės sekretorių 
mi prie Quirinalo, Italijos vy. 
riausybės. Uždarius Lietuvos 
pasiuntinybę Italijoje, persi 
kėlė dirbti į Lietuvos pasiun 
tinybę Vatikane. 1946 m per 
sikėlė į Čikagą, kur mirė

— Brazilijos finansų minis 
teris Carvalho Pii.h , rugpiū 
čio mėn 19 d. su 50 pa ydo- 
vų buvo nuvykęs į ČLės sos 
tinę kur atidarė Banco do 
Bra ii skyrių.

— Respublikos prezidentas 
rugpiūčio mėn. 20 d lankėsi 
São Bernardo do Campo kur 
buvo iškilmingai atidarytą ka 
talikų universiteto cheminės 
inžinerijos mokykla. Ta pro
ga São Bernardo miestas pre 

zidentui suteikė arbės pilie
čio titulą

— Federaliniai deputatai 
siūlo keliems mėnesiams par 
lamento ir senato veikimą 
perkelti į Rio de Janeiro, ka 
daugi vyriausybės nariai ir 
deputatai bei senatoriai dau
giau laiko praleidžia Rio de 
Janeire negu naujoje sosti
nėje.

- Šią savaitę KrušČiovas 
lankosi Belgrade. Jugoslav!- 
jos diktatorių Tito nori pa
traukti savo pusėn, prieš Ki 
niją Lankydamas fabrikus sa
vo kalooje masinės gamybos 
pavyzdžiu nurouė Forda. 
Anot Kruščiovo socialistiniai 
kraštai išvystę gamybą nuga 
lės kapitalistinesfšalis

Taip pat KrušČiovas aiški
no. kad Kinijai nėra reikalo 
gamintis atominė bomba, ka 
daugi ją, jei ji prisitaikintų 
prie Kremliaus, Rusija ją ap 
gintų. Antra, Kinija turi rū 
pintis maisto ir kitų produk
tų gamyba, kurių ten labai 
trūksta, bet ne atomine bomba

— Vakarų Vokietijos vy
riausybė sąryšyje su pasira
šymu Maskvos sutarties del 
atominių ginklų sprogdinimo 
uždraudimo, Kremliui įteikė 
pareiškimą, kad šitas pasira
šymas dar nereiškia Rytų Vo 
kietijos vyriausybės pripaži
nimo. Vokietiją tegali atsto
vauti tei etai tik Vak. Vokie
tijos vyriausybė. /

— Birželio 29 30 d.d. Vil
niuje, Vingio parke įvyko pir 
masis vyrų choro respubliki
nis sąskrydis Muz. J. Švedas 
per Vilniaus radiją pažymėjo 
kaa iki šiol Lietuvoje vyrų 
chorai nebuvo populiarūs. Sąs 
krydyje dalyvavo 3 000 vyrų 
dainių nkų Juos pasveikinusi 
pavergtos Lietuvos Min, ta
rybos pirmininko pavaduoto
ja L. Diržinskaitė pasakė 
grynai agitacinę kalbą apie 
partijos plenumą, ateizmą, ra 
gino ugdyti internacionaliz 
mą ir «visiškai įveikti bur
žuazinių pažiūrų ir papročių 
atgyvenas». Toje šventėje 
Vilniuje dalyvavo ir Baltaru
sijos choristai ir sovietinių 
karių choras, tad pėf radiją 
džiūgauta, kad greta lietuviš
kos dainos, plačiai skambė
jusi ir rusų bei kitų «broliš
kų tautų» muzika bei dai 
nos r---

ii ė britų federalmarša 
las lordas Alanbrookas, buvęs 
generalinio štabo įįviršininkas 
sulaukęs 80 m. amžiaus.

Lietuvos nacionalinė 
M.Mažv y do b i b lio teka
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25 Metai Seselių Pranciskieciu Veikh i Sao Pauly

(tąsa)

S8o Paulo arkivyskupas sa 
vo nusistatymą seselių pran- 
citkiečių atvykimo reikalu 
pakeitė, kai gavo iš Pittsbur
gh©, Pa., vyskupo rekomee 
dacinius laiškus: vieną loty
niškai, kitą angliškai rašytą. 
Pasiiąukęs kolonijos kapelio 
ną kun. P. Ragažinską pain
formavo apie rekomendaci
nių laiškų gavimą. Kadangi 
angliškai nemokėjo, ieškojo 
vertėjo laiškui išversti. Šia 
pat proga arkivyskupas Dom 
Duarte Leopoldo e Silva da
vė sutikimą seselėms pran- 
ciškietėms įsikurti S. Pauly. 
Kartu taip pat pabrėžė, kad 
seselių įsikūrimo galimybė, 
jų išsilaikymas paliekamas 
kun. P. Ragažinsko atsako
mybei

KUR APGYVENDINTI

Kai artėo seselių atvykimo 
dienos reikėjo susirūpinti 
jų apgyvendinimu. Vila Želi 
noje nebuvo galima rasti iš
nuomavimui namo Beveik vi 
si buvo naujak riai pasistatę 
po vieną iu kambarius ir vir

Jaunimo Idealas: Namas, Masina ir Žmona..

Apie komjaunimui priklau
santį Lietuvos jaunimą per 
Vilniaus radiją, birž 27 d., 
kalbėdamas, Kauno m Komi
teto sekr. Tvarjonavičius taip 
aiškino jaunina- gabenimą 
darbams į plėšinių žemes ir 
kitas tolimas Sovietijos sri
tis: «Šiems žygdarbiams juos 
giliai įkvepia ir ragina aukš
tas komunistinis sąmoningu
mas, komunistinė pažiūra į 
darbą . • Tačiau, pareigūno 
nuomone, jokia paslaptis, kad 
dažnai pasitaiko tokių jaunuo 
lių, kur e laikosi nuošalyje, 
«aukso vidurio politikos*. To
kie jaunuoliai, nusiskundžia
ma, būna labai parankūs

tuvę. Laikinam ’apsistojimui nfu»!1 m» 1 i.'.i. ................ ..... .kun. P. Ragažinskas pradėjo 
belstis į vietinių vienuolynų 
duris miesto centre ir prie
miesčiuose, Consolação apy
linkėse ir kitur. Nors kažku
rių vienuolynų pastatai užima 
ištisus kvartalus, kaip Les 
Oseau ir kiti, atsisakė bent 
kuriam laikui priimti seseles. 
Tik Ypirangos apylinkėje, Av. 
Nazare, seselių salaziečių vie 
nuolyno viršininkė sutiko m 
teikti bent laikiną prieglau
dą, jei gaus leidimą iš gene 
ratinės motinos viršininkės. 
Viršininkė Motina Karolina 
su dideliu malonau u užleido 
tuo metu liuosą kapelaniią 
Čia seselės apsigyvenusios 
dairėsi po Vila Ze^na kaip 
nors įsikurti Juk čia jų bus 
darbo laukás Po kurio laiko 
Silickų šeima sutiko išnuo 
muoti savo narna, kuriame 
jos išgyveno bene arti poros 
metų ar daugiau. Po to išsi 
nuomavo dabartinėje Pua’na 
cio gatvėje, šalia bažnyčios, 
kur išgyveno Ugi pasistatė 
nuosavą pa toge.

(Bus dau •um)

priešiškos ideologijos pasekė 
jams, O kiti jaunuoliai gerai 
dirba ir mokosi, bet esą «vi
siškai supuvusios asmenybės-. 
Kaune vien-s jaunuolių nese
niai buvęs pašalintas iš kom
jaunimo, nes jam rūpėjusi 
miesčion ška laimė. Tokie 
jaunuoliai visaip bandą pati > 
sinti jų idealų, o jis skamba 
maždaug šitaip: namas, maši
na ir žmona. Dabar per radi
ją dejuota, kad asmeniško 
praturtėjimo idėjos ir priva- 
čiasavininkiški instinktai tai 
— baisi jėga. Aišk nta, kad 
tik darbas žmonijos, visuome 
nės labui esąs gyvenimo 
laimė,

MŪSŲ LIETUVA 

Juozas Mikuckis

Tu Atėjai...
Tu atėjai tą vakarą. Tą kartą 
Skleidės rožės vazose raudonos. 
Meilės svaiguly kai pasinerta, 
Rėmuose šypsojosi madonos.

Džiaugsmas tu buvai ir grožis — 
Žiedas gimto lauko Iyt>ių.
Vazose virpėjo rožės — 
Laime su visais dalysiuos.

Slinko metų nerimo grandinė 
Ir nudžiūvo rožės mūs raudonos.
Medės žeismą baigėme vaidinę — 
Rėmuos sopolingosio-s madonos.

Meilė neprikels dabar mus, 
Rūmų jos nebelankysiu.
Smilkiniuos senatvės šarmos — 
Skausmą sau pasilaikysiu.

Kitas trūkumas komjaunuo 
lių veikloje, tai formalizmas 
auklėjamajame darbe — tai 
buvo svarstyta ir kom parti 
jos CK plenume Esą, kai ku 
rių pasisakymų pokalbių, pra 
nešimų turinys suvedama į 
vieną: pravestos piiemonės, 
įvairūs procentai, tonos O 
kur paliekami žmonės su jų 
jausmais, mintimis?

LIAUD ES ŪKIO TARYBA -
JAU SĄJUNGINIS hESPU 

BLIKINIS ORGANAS

Pavergtos Lietuvos Aukšč 
Tarybos Preeidiumo įsakais 
(plg «Tiesa*, 144 nr , birž 21) 
Lieiuvos Liaudies ūkio tary
ba ir alst. plano komisi a 
pertvarkytos š respublikinių 
į sąjunginius—respublikinius 
organus. Labiau Maskvai pa
jungiamos ir kitos įstaigos — 
tais pačiais įsakais Min Ta 
rybos Valst, statybos ir archi 
tektūros reikalų komitetas 
pertvarkytas iš respublikinio 

į sąjunginį respublikinį orga
ną — ateityje jis bus vadina
mas Min Tarybos Valstybi
nis statybos komitetas.

ŽEMĖTVARKOS. GEODEZI
NIŲ DARBŲ KONFERENCIJA

Birželio 13 15 d d Vilniuje 
vyko tarprespublikinė žemė 
— tvarko- dirvų tva kymo ir 
geodezinių darbų mokslinė — 
gamybinė konferencija.

Be Pabaltijo respublikų, da
lyvavo ir Baltarusijos, Lenin
grado ir Kaliningrado sričių 
delegatai: Buvo dar svečių iš 
Ma kvos, Kijevo, Kišeniovo, 
Pskovo ir Novgorodo Iš Mas 
kvos atvykęs Pantilovas pa
sakojo avie «Valstybinę že 
mės apskaitą ir jos panaudo 
j i iną žemės ūkio gamyboje. 
Konferencijoje veikė sekei 
jos.- žemėtvarkos, dirvožemio 
tyrimo ir geodezijos Dalyviai 
prieš konferer cijai praside
dant buvo vežiojami po Lietu 
vos kolchozus ir sovehozus.

1963 m. rugpiūčio 24 d-

LITERATŪRĄ VEIKIANČIOS 
UŽSIENIO DIVERSIJOS

Lietuvių rašytojų kūrybą 
Vertindamas («Lit, ir Menas», 
20 nr ) eaš Jonas Dovydaitis 
Nusiskundė lietuviškos nove- 
ės kūrėjais Esą, įdomus siu
žetas beveik išnykęs, retai 
rasi aštrių susidūrimų. Pasa
kojimo dinamikai, fabulai ne
skiriama dėmesio. Padrikos 
sentencijos esančios pasem
tos iš abstrakčių apmąstymų. 
J. Dovydaičio nuomone, rei
kia įvairiausio žanro knygų 
ir... kaip galima platesnio te 
mų skaičiaus apie nūdieną.

Atspindėdamas partinius 
reikalavimus ir Maskvos nu 
rodymus, ir Dovydaitis dabar 
sušunka: gana miesčioniško 
dūsavimo klūpčiojimų prieš 
ideolog nes diversijas iš ana 
pus (suprask iš Kakarų pa
saulio — E). Gana dainelių 
M bargan pasiskolintų .gaidų.

NORI RYŠKĖTI «DlEVDR-
BIŲ» KÜRYBO> SOC ALINES 

ŠAKNIS

V. Rad itis «Pergalėje» (6 
nr) kalbėdamas apie liaudies 
medinę skulptūrą pastebėjo, 
kad jo pagrindinė dalis skir
ta religinei tematikai. Šiai, 
jis primena nebe irmi m - 
tai ruošiami liaudies mero» 
tomai apimantieji «dievdir- 
bi » kūrybini palikimą Esą, 
«rūpint jėliai -šventieji Jur 
giai». «Motinos sopulingosios» 
«Dzidoriai artojai* tai dice 
lis labai savitas liaudies me 
no turtas, Radaičio nuomone, 
tas realistinis menas buvęs 
įvairiai panaudojamas tiek 
«religininkų, tiek ir buržuazi
nių nacionalistų» Dabar tuos 
liaudies turtus Radaitis ragi 
na grąžinti tikrąja! savinin
kėj — liaudžiai, siūlo juos 
nuvalyti nuo dirbtinių dulkių, 
išryškinti idėjinį turtą jų so
cialines šaknis. '

1

Dr. V. Daugirdaitė Sruogienė

1SC3 M. Tukilimas
Tas kraujas 
garbė, ir jis

(tąsa)
Iškviestus Gardino guber

nijos dvarininkus uždarė sa
lėje ir iškoneveikė Vėliau 
pats pasižymėjo piktu elgesiu 
ir savanaudiškumu, toli pra
lenkiančiu kitus rusų valdi 
niūkus.

Jau 1863 m. gegužės mėn. 
pabaigtoje pakeliui į paskyri
mo vietą Daugpilyje Murav
jovas nubaudė mirtimi Leoną 
Platerį, ruošusį sukilimą Lat
vijoje. Gegužės mėn 26 d. 
budelis jau Vilniuje. Tuoj ki
tą rytą sušaukė į savo rūmus 
valdininkus ir juos aprėkė, 
vėliau išplūdo katalikų dva
siški ją. Abu vyskupai — Že
maičių Motiejus Valančius ir 
Vilniaus Adomas Krasinskis 
— buvo priversti išleisti sa
vo diecezijoms įsakymus, kad 

ir tos ašaros — tai lietuv o 
jos niekad neišsižadės.

Elžikonis, Varpas, 1905 m 

sukilėliai padėtų ginklus. Kra 
sinskis netrukus buvo ištrem 
tas į Viatką

Muravjovas gavo instruk
cijas visaip įtikinėti valstie 
čius tėviškais caro kvietimais, 
o visus dvarininkus vaizduo 
ti jų priešais. Su įgimtu klas 
tingumu ėmė valstiečius kurs 
tyti prieš bajorus, Įsakė kai 
muose organizuoti valstiečių 
policijos būrius ir prie vieš
kelių — sargybas pravažiuo 
jantiems tikrinti bei sukilė
liams gauti, sekti dvarininkus 
ir kaimiečius prisidėjusius 
prie sukilimo. Jis žadėjo po 
3 rb. už policijai pristatytą 
sukilėlį be ginklo ir po 5 rb 
— su ginklu Visos tos prie
monės kaimiečius greit pa 
veikė: nusigandę jie suslaps
to ginklus ir klausė valdžios 
įsakymų, nors policijos parei 

gas menkai ėjo — jas Murav
jovas buvo priverstas pavesti 
tikriems policininkams Daug 
šnipų paskleista po visą Lie 
tuvą, bet išdavimų nedaug te 
pasitaikydavo

Žiaurusis generalgubernato 
rius buvo pagarsėjęs kaip 
baudžiavos šalininkas, bet 
čia ėmė vaizduoti didžiausią 
valstiečių užtarėja. Jis leido 
gandą, kad dvarininkai buvo 
sukilę, norėdami grąžinti bau 
džiavą. maloningojo caro pa 
naikintą. Betgi yra žinom at 
sitikimai, kad kai kuriuos dva 
r ninkus visai sukilime neda
lyvavusius Muravjovas nubau 
dė vien už tai, kad jie buvo 
savo dvaruose panaikinę bau 
d'iavą. Maskoliai taip sugebė 
jo paveikti mūsų liaudį, kad 
šiandie dažnas tebetiki gero
mis caro intencijomis, ne kil 
niais siekimais, o patį sukili 
mą mini kaip nemalonų «len
kų karą», lenkmetį.

Prasidėjo tardymai, suėmi
mai, trėmimai, šaudymai ir 
teorimai. Viena pirmųjų aukų 
buvo kunigas Išora, sušaudy

tas Vilniuje už sukilėlių atsi
šaukimo paskaitymą iš sakyk 
los. Jo likimo tu<>j susilaukė 
ir kitas 70 metų kunigas. Ka 
dangi budelio Vilniuje dar 
neturėta, jie buvo ne pakar
ti, bet sušaudyti. Vėliau egze 
kucijos vykdavo miesto aikš
tėse viešai

Dvarams nustatyta kontribu 
ei ja (10% nuo turto), kuri čia 
pat per dvi savaiti buvo iš
ieškoma Negalėjusių susimo
kėti turtas buvo iš varžytinių 
pardavinėjamas, šeimos išva 
romos iš namų. Dalyvavusių 
sukilime dvarai ir ūkiai se
kvestruojami, atsargos atiduo 
damos kariuomenei. Kai kur 
sudegintos ištisos sodybos, 
pvz. Ibėnų kaimas Kauno gub. 
Daugiausia nukentėjo smul
kūs bajorai.

Muravjovas net atskiru įsa 
kymu uždraudė moterims dė
vėti gedulą dėl sukilėlių. Ne 
paklausiusias - policija už
darydavo daboklėje drauge 
su vagilėmis ir nusikaltėlėmis 
ir liepdavo gatves šluoti.

Sukilėlių likučiai, besislaps 

tydami miškuose, vis dar lau 
kė pagalbos iš Vakarų Bet 
šie, kaip paprastai, žiūrėjo 
tik savo reikalų. Anglijos mi- 
nisteris Rųssel lordų rūmuo
se pareiškė, kad nors užjau
čia sukilėlius, dėl Lenkijos 
karo nepradės. Prancūzijoje 
net darbininkai rašė adresus 
Napoleonui UI, prašydami pa 
remti mūsų laisvės kovoto
jus, bet veltui. Pasiekta tik 
tiek, kad 1863 m. birželio 
mėn. vidury Anglija, Pranzū 
zija ir Austrija įteikė laukia 
mą notą Rusijai. Bet kaip ji 
apvylė! Ja buvo prašomą tik 
amnestuoti sukilimo dalyvius 
ir grąžinti Lenkijai 1815 m. 
nuostatus. Lietuva net nemi 
nima. Muravjovo žiaurumai 
nutylimi. Ir nota jokios įta 
kos neturėjo.

Muravjovas pasišovė Lietu
vą paklupdyti ne tik kariš
kai, bet ir morališkai, sugal
vodamas 1863 m. rugpjūčio 
mėn. 8 d. įteikti carui Lietu
vos bajorų nusižeminimo ad 
resą. Nors ir terorizuojami,* 
kai kur net ir nagaikom s

/
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Ka pasakoja is Lietuv<

Nesenai Vakaruose atsira 
dę buv. Lietuvos kolchozi- 
u inkai ELTOS atstovui pasa
kojo, kad pavergtos Lietuvos 
ūkininkai įvairiais būdais dels 
davę jungtis į kolchozus. Be 
policinio pobūdžio priemonių, 
i kolchozinj ūkį vertė jung 
t is ir nepakeliami žemės mo 
kesčiai, Steigiant kolchozus 
Lietuvoje, kaip nepageidauja 
mas elementas, į Sibirą buvo 
ištremti ne trik turėję 25 ir 
daugiau ha žemės, bet daž 
nais atvejais ir mažiau. Trė
mimo pagrindas tremiamie
siems nebuvo pranešinėjamas 
Išvežtųjų turtą pasi avindavo 
išvežimo vykdytojai ir jį pa

Sukilimas
Vergas lieka vergu tol, kol 

nesukyla. Pavergėja* papras 
tai nesitraukia iš savo pozi 
ci.jų gera valia: laikosi, kol 
susitelkia priešinga jėga ir 
ja sugriauna, arba ilgainiui 
susilpnėja ir sugriūva iš vi
daus. Tai visų pavergtųjų ben 
dras bruožas ar jie būtų 
iš rytų ar vakarų. Niekas ne
įveda vergijos teising mo. ar 
timo meilės ar laisvės var
dan O jeigu kas vergiją ir 
pridengia kilniais idealais, 
kaip pvz sovietai, ji vis iek 
lieka rėkiančiai matoma Jos 
nemato tik aklieji ir naikieji. 
Ta' tie, kurie turi akis ir ne
mato Jie ir dabar ap anko 
sovietinės vergijos kraštus, 
aplanko įdomesnes turistines 
vietas ir grįžta namo nematę 
I agrindinio dalyko . soviet! 
n s vergijos Tai lanky ojai, 
kurie neskiria kalėjimo nuo 
laisvės Tokių asmenų pasa
kojimu. žmonės sovietinėj ver 
gijoj ir pavalgę, ir apsiren
gę, ir pastoges, ir darbą tu
ri . Esą. kaip Vakaruose. Tai 
gi viskas tvarkoje - vergi 
joj nėra vergijos Tikrovė 
betgi yra kitokia: sovietinė 
\ergija tebėra. Jeigu naivieji 
jos nemato, nereiškia, kad ji 
išnyko. Kol Lietuva ir kiti 
kraštai bus sovietų okupaci-

s atvykę kolchozininkai

prastai pragerdavę Iš trėmi
mo grįžusiems tik retais ątve 
jais leisdavo apsigyventi jų 
buvusioje troboje; reikėdavę 
pažinčių ir «patepimų».

Likusieji gailėdavo į Sovie
ti jos gilumą ištremtųjų, ta
čiau ir patys drebėdavę dėl 
savo kailio. Laukdavo masi
nių išvežimų. Nors santykiai 
likusiųjų tarpe buvo draugiš
ki, tačiau per sunkųjį ląikme 
tį atsirasdavo parsidavėlių — 
skundėjų Lietuvos kolchozi
ninkai, leisdami skurdų gyve 
nimą, neturi vilčių, kad gy- 
venimasįgreit palengvėtų. Žmo 
nes vis tebegalvoja pakeiti
mų galė ų atnešti karas. "

Tebeina
nėse rankose, niekas negalės 
nei pridengti, nei įtikinti kad 
vergija išnyko Naiviųjų gi 
liudijimas nėra tiesos, bet 
tik jų pačių aklumo liudiji
mas.

Kol neišnyksta vergija ne
išnyksta ir sukilimas Britai 
pvz palyginti, gana humaniš 
kai tvarkė savo kolonijas ta 
či u vergijos nuotaika buvo 
jaučiama Ten vyko sukilimai 
po sukilimų, kol vergija buvo 
sugriauta Bet tai buvo vergi 
ja tokios formos, kur sukili 
mai buvo galimi. Britams jie 
reiškė ženk ą. kad kraštas 
daugiau ar mažiau pribrendęs 
savarankiškam gyvenimui Ne 
taip yra su sovietine vergija. 
Ji yra skirtinga tuo kad joje 
kol kas negalimi aktyvūs su
kilimai Jos vergai negali su
kilti, nes aktyvus sukilimas 
reikštų masines žudynes, kaip 
tai buvo Vengrijoj 1956 m 
Sovietinė vergija yra absoliu 
tinio brutalumo vergija. Dėl
to ji ir yra raudona — kru
vina Tai ne pripuolamybė, 
bet esminė žymė Ir kol ji 
nebus pašalinta, aktyvūs Jais 
vės sukilimai bus vargnai įma 
nomi Bet tai nereiškia, kad 
sukilimas iš viso negalimas. 
Niekam nepaslapbis, kad so

vietų pavergtose tautose suki 
limas tyliai rusena plačiu 
mastu. Tą žino labai gerai ir 
patys sovietiniai valdovai, ku 
rie nieko tiek nebijo, kiek 
pavergtų tautų suki! mo. Jų 
garsusis 58 paragrafas, jų ma 
sinės deportacijos, koncen
tracijos stovyklos, masinės 
žudynės ryškiausiai tą liudi
ja. Malenkovo pasisakymai 
apie deportacijas iš Pabaltijo 
(žiūr. «TŽ» 23 nr) tai įsak
miai primena Jų kontrarevo- 
liucinis siautėjimas yra di
džios baimės išraiška Tiesa, 
tas siautėjimas kiek sulėtėjo, 
pavergtųjų tautų nuotaikos 
tapo atsargesnės, tačiau pa
syvus sukilimas tebeina.

Lietuva nuo pat savo ta' ti 
nio atbudimo reiškėsi sukili
mais. ’r ji pralauždavo vergi 
ja tikta' didesnio ar mažes
nio masto sukilimais Niekas 
neatėjo jo* išlaisvinti artimo 
meilės ar tautu apsisprendi- 
m > principu vardan Lietuvai 
reikėjo sukilti ir 1863 m., ir 
1918 m . ir 1941 m neskai 
I ’ kitų sujudimų. Šiemet 
mi-nime šimtmečio sukaktį 
nuo 1863 me ų sukilimo, bet 
karkti prisimename ir 1941 m 
sukilimą, nes jis buvo lyg ir 
anojo tęsinys Pastarasis te 
bėra ne baigtas Jis teberuse
na visų lietuvių gelmėse ir 
laukia tik palankaus pūstelė
jimo, nes sukilimas nelaiku 
yia bloga kova bei menka 
strategija Laukimą- tokiomis 
aplinkybėmis yra irgi; sukili
mas. kuris savo pasyvia for
ma sudaro sąlygas aktyviam 
prasiveržimui Dabartinis me
tas yra laukimo metas Bet 
jis anaiptol nere škia kad tai 
neveikimo metas Tai lauki
mas, kuris ali būti nuolati 
nio budėjimo bei ruošos me
tas, ir kartu - tylaus sūnyki 
mo metas Šio sunykimo pa
vojaus mes turėtume ypač 
neišleisti iš akių. Dabarties 
rezistencija tegu tad ir kryps 
ta šia linkme, būten', budėji 
mo linkme \ isiems reikia 
budėti, kad tyliai slenkąs iš 
tižimas nesunaikintų laukimo. 
Tai mūsų pavojingasis vėžys-

J. Baltrušaitis

Ryt© Giesmė
Sužibo rytas, auksu juostas...

. Jau.žemė žybčioja šilkais
^Ir ^kajsta, kaip jaunuolės skruostas, / .

O greit visa, kaip rožė, kais... '' I
'/ - I i? %Lyg putlios vėliavos ir raiščiai, v

Jau skęsta debesiai ugny— A x &
.. h'rikė blizga skaisčiai, skaisčiai . į 

~ Ir taip maldingai iškilni... J

< Slàite,\pakilus bokštais, šVytl * * À S
s J Migla,į kaip- smilkalas kvapus -

Stok, vargše, pamaldas laikyti 
Už žemės žiedus ir lapus..

Tu ne laiku ir veltui rymai —
Tverk žagrę džiugulio ranka,
Nes tavo aukuras' — arimai, 
O tavo prakaitai — auka , t '

ELEKTRINIAI MEHÉS 
SIGNALAI

Tyrinėtojas psichiatras dr. 
William Newman dirbąs vie
noje Londono ligoninėje, skel 
bia susekęs, kad iš mylinčio 
žmogaus eina elektriniai sig 
nalai. kuriuose taipgi atsispin 
di to žmogaus fizinės, proti
nės ir dvasinės jėgos Tie 
signalai labiausiai įstringa to
kiam kitam asmeniui, kuris 
irgi išduoda tokios pat ban 
gos elektrinius signalus.

Pagal dr Newman — mei
lė iš pirmo pamatymu įvyks 
tanbi kaip tik dėl tokių elek
trinių signalų' didelio atitiki 
mo. Dr. Newman mano, kad 

’ ' H f

ateityje tuos signalus bus ga 
Įima pagauti specialiais apa
ratais, kurie padės parinkti

Jeigu jis sunaikins pasyvųjį 
sukilimą, rusenantį visų tikrų 
lietuvių šird'se. nebus nė ak
tyvaus sukilimo. Tad budėki
me ir stiprinkime pagrindinį 
ginklą — dvasinį ryžtą!

Iš «Tėviškės Žiburių» 

geriausiai atitinkančius part
nerius vedyboms

■ -.i. : • ’ < \ i•'

Tuo tarpu tas viskas dar 
tik tyrimų stadijoje; galima į 
tai tikėti, galima netikėti

C=sSH3C&aO

DAR B ĮNINKI, nuotaika 
darosi blogesnė,,,- aiškina 
Paleckiui, vienas jo artimųjų 
bendradarbių; Tu turėtu
mei ką nors, daryti jų ūpui 
pakelti

— Ką aš galėčiau padary
ti — sudejavo Paleckis.—Aš 
jau jiems pažadėjau geresnį 
gyvenimo lygį, geresnės dar 
bo sąlygas, daugiau laisvės 
Ką dar turiu pažadėti?

Drauge, Justai, pažadėk 
jiems, kad tu tesėsi bent vie 
ną tų (rijų pažadų!,.

, «Dirva»
, . j Į i ' i I

erčiami, garsųjį adresą pa- 
i-našė vos 235 bailesnieji as 
menys. Vilniaus bajorų mar. 
Salas Aleksandras Domeika, 
visą laiką pataikavęs masko- 
1 aras ir sukilėlių smerkiamas 
uoliai kalbin< dvarininkus ra 
šytis. Todėl dar Vilniuje te. 
beveikusi sukilėlių va ovybė 
nutarė jį nubausti: rugpjūčio 
mėn. 14 d įvyko pasikėsini 
mas prieš Domeiką, bet šis 
buvo tik sužeistas. įtūžęs Mu 
ravjovas čia pat liepė pakar
ti keletą nekaltųjų

O iš sukilėlių vadovybės 
vienas paskui kitą ėjo į kalė 
jimus. ilgiausiai išsilaikė Kos 
tas Kalinauskas — pirmasis 
stojęs veikti, jis buvo pasku 
tiaė Muravjovo auką Nilo 
1863 m rugpjūčio mėn. iki 
kitų metų sausio mėn jis vie 
nas palaikė judėjimą, leido 
atsišaukimus, nurodinėjo mū- 
eų žmonėms būdus priešintis 
pavergėjui, gelbėjo ką galė

damas. Gyveno Vytauto Vito 
ženeco pasu. Apie pusę metų 
maskoliai jį gaudė, bet jis, 
persireogęs, neatpažintas, dau 
giausia žydų slapstomas, net 
dalyvaudavo kiekvienoje eg
zekucijoje.

— «Maskoliai jįj vadindavo 
Lietuvos diktatorium, — rašė 
istorikas Limanovskis, — ti
krai tai buvo moralinis dik
tatorius!»

Pagaliam ir Kalinauskas ne
išvengė priešo nagų Sužino
ję, kad jis slapstosi šv. Jono 
pastatų mūruose, nusiuutė 2 
kareivių kuopas juos apsupti 
ir Kalinauską suėmė. Kalėji 
jime jam buvo duoti popieris 
ir plunksna, bet vietoje lauk 
to paslapčių išdavimo jis pa
ruošė nepaprastai drąsų kal
tinamąjį aKtą rusų valdžiai, 
kur tarp kitko buvo pabrėžta:

«Nepaisant viso teroro. Lie 
tuva niekad nebus rusiška!»

1864 m. kovo mėn. 19 d. 
Kalinauskas buvo pakartas 
Vilniuje. Lukiškių aikštėje Jo 
mirtį aprašė Muravjovo padė 
jėjas ir garbintojas rusas Mo 
solovas:

«Liūdnas ir šaltas rytas. 
Susirinko minių minios žmo
nių. Kalinauskas į mirtį ėjo 
ramiai, atidžiai klausėsi spren 
dimo, tik vietomis replikavo. 
Pavadintas «bajoru Kalinaus
ku», sušuko:

— Nebėra bajorų, visi ly
gūs! — Tai jo paskutinieji žo 
džiai Kalinauskas buvo vos 
26 metų amžiaus tvirto sūdė 
jimo, rimties ir išraiškos ku 
pinu veidu, trumpai pakirp
tais apytamsiais plaukais».

Pagal Geištarą Kalinauskas 
prieš mirfcį pasakęs:

— Esu ramus, nes liaudis 
gavo žemės, o bajorų suma
žėjo.

Iš tikrųjų, neveltui buvo 

visos skaudžios aukos: mas
koliai. belenktyniaudami su 
sukilėliais, buvo priversti ga 
lutinai panaikinti baudžiavą 
ir duoti valstiečiams žemės 
nuosavybėn daugiau, negu 
jos duota Rusijoje. Tai svar
biausias 1863 m. sukilimo ba
lansas.

1864-5 m. nors pasipriešini 
mas visai nutilo, persekioji
mai nesiliovė Nuteistuosius 
buvo galima laidoti tik nužu
dymo vietoje.

Pagal paties Muravjovo ofi
cialų pranešimą nukentėjusių 
skaičius buvo šis: nubausta 
mirtimi 128 asmenys, išvežta 
sunkiems darbams — 972; iš
tremta j Sibirą — 1.424, o į 
Rusijos gilumą — 1.529; per
kelta gyventi į Rusiją - 4 096; 
pagauta į rekrūtus — 345; už 
mušta ir sužeista sukilėlių — 
1.300, o rusų — 1.400 (čia ne 

įskaityta daug žuvusių miš
kuose ir kt) Dvarų konfis
kuota 1.794.

Ištremtųjų tarpe atsidūrė 
J. Geištaras (jo keletas gimi
naičių žuvo kautynėse su mus 
koliais, o dvaras prie Kėdai
nių konfiskuo'as), taip pat ži
noma rašytoja ir menininkė 
iš Gudijos Elena Skirmuntie- 
nė, Lietuvos istorikės Kons
tancijos Skirmuntaitės gimi
ne, ir daugelis, daugelis kitų 
veikėjų.

Tačiau, jeigu rusų valdžia 
triumfavo pavartojusi 90.000 
kareivių prieš 15,000 sukilė
lių, tai pažangioji Rusijos, vi
suomenė labai kritiškai žiūrė 
jo į savo tautiečių žiaurumus 
ir neslėpė užuojautos sbkili* 
mo aukoms. Be kitų rimtas 
rusų žurnalas «Viestnik Evró 
py» 1883 m., minėdamas 20 
metų sukilimo sukaktį, rašė:

(B. D.) i
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Sfio Paulo Moksleiviai Ateiti
ninkai talpina padėką visiems 
t ems, kurie prisidėjo prie 
gerai pasisekusios Jaunimo 
Šventės.

Šventei reikėjo platinti pa 
kvietimus, tam reikalui ypa
tingai pasišventė Tėvelis Bru 
žikas, p Vinkšnaitienė, Tėve 
Iris Jo .as Giedrys, Arūnas Ste 
ponaitis. Nancy Trojeckaitė, 
Vanda Misiūnaitė, Juka Krau 
jalytė, p. Žibąs, p. Seliokie- 
nė, p. Remenčienė, p Ambro 
zevičienė ir visa eilė kitų 
asmenų

Programos parengimui ypa 
tingai pasireiškė gera valia 
ir pasiaukojimu p, Elvira Be- 
lucci, p Sinkevičienė, p. V. 
Tūbelis, p. Vinkšnaitienė, p-lė

Viskas Keikiasi
Iš «Laiškų Lietuviams»

Gyvenime niekas vietoje 
nestovi, viskas juda ir kei 
čiasi Po dienos naktis, po 
vasaros ruduo po jaunystės 
ateina senatvė. Visas žmo
gaus gyvenimas yra sudėtas 
iš nuolatinių susitikimų ir at- 
siskirimų, iš pasisveikinimų 
ir atsisveikinimų Jei to ne 
būtų neimtų gyvenimo. 
Uola nesikeičia, nes joje nė
ra gyvybės Judėsys yra gy
vybės ženklas, o sustingimas 
— mirties. Žmogus su šiuo 
gyvenimu susitinka ir greitai 
vėl skiriasi Verkia kūdikis, 
pirmą kartą gyvenimą svei 
kindamas, nes jo prigimtis 
gal nujaučia kad po ilgesnės 
ar trumpesnės metų virtinės 
reikės jį atsisveikinti Metai 
ugdo žmogaus kūną, ir bran
dina dvasią — metai didina

MŪSŲ PASAKOS

Lapės Uodega
Mfetrtą lapė, vejama dviejų 

Šurnų gončių, — Rudžiaus ir 
Rakižiaus, bėgo ir ieškojo kur 
pasiMėpti. Radusi urvą, greit 
įlindo. Pavargusi ir nuilsusi 
laputė bučiuoja savo kojeles 
ir klausia:

Kojelės, kojelės, ką jus 
ga-lvojote, kai bėgot?
'K'— 'Mes galvojame, kad tik 
išbėgtume, kad tik greičiau 
pasislėptume! — atsakė ko
jelės.

— Na, o jus akelės, ką jus 
manėte?

— Mes ieškojome, kur ote

Julia Jurgelevičiūtė, Irena 
Šimonytė, p. Seliokienė. p. 
Kindurienė, p. Vincas Bilevi- 
čius ir AstagVinkšnaitytė.

Agapės parengimui savo 
darbu prisidėjo p. Narbutie 
nė, p. Šimonienė, p Seliokie
nė ir p. Bilevičienė

Salėje svečius priėmė p, 
Šimonis ir chorisčių grupė 
P. Žibąs artistus grimavo.

Vaidinimo dekoracijas nu
piešė Paulius Rakauskas, ku
riam talkininkavo J. Tyliitė.

Negalvokite kad užmiršo
me patį svarbiausią asmenį; 
Dėdę Juozą Jo tėviška ran
ka apsupo viską ir dėka jo 
buvo pasiektas šventės tiks
las.

Jaunimas visas kartu nuo
širdžiai taria ačiū visiems.

žmoguje gyvenimišką judesį, 
keisdami žmogų stipryn ir 
geryn. Bet metams vis sukant 
ir sukant gyvenimą, žmogus 
pamato, ked jo kūnas yra 
atvirkščiai proporcingas dva
siai Kai kūnas vis silpsta ir 
silpsta, kai vis artėja sustin
gimui, dvasia nuolat stiprina 
sparnus ir pagaliau, palikusi 
nejudanti sustingusi kūną, ky
la aukštyn — tikrajam savo 
gyvenimui, nesuvaržytam kū
niško sustingimo. Kai jos že
miškas gyvenimas pasikeis į 
amžinąjį, ji nuolat gyvens ic 
Judės, bet jau daugiau nesi 
keis — ji gyvens nuolatinių 
gyvenimo sveikinimu ir susi 
tikimu su juo. Niekados dau
giau nereikės skirtis ir atsi. 
sveikinti.

lė, kur urvelis, kad tik grei
čiau pasislėptume nuo prie
šų. — sako akelės.

Lapė žiūri į savo uodegą 
•r sako:

— Uuodegėle, uodegėle, ką 
tu galvojai, kai bėgai?

Uodega, vis papratusi taba
luoti ir visokius juok is krės
ti, sako lapei:

— Nugi aš tik tabal, tabal, 
žiuri, kad tik užkliutu, kad 
tik tai juokų butu.

Supykusi lapė tik kyšt uo
degą iš olos ir sako:|

— Rudžiau, Radžiau, še

Dalia Prikockytė

KOPLYČIOJ
Jo prieglobsty ramu...
Tuščioj koplyčioj,
Saulutei besileidžiant
Ir spinduliams bežaidžiant lango vitraže, 
Širdis patvinsta meile, ilgesiu 
Malda vis kyla, kyla
Su prasiskleidusiu žiedų kvapu prie Jojo kojų
Ir ramuma pripildo visą būtį

Mažučiai karolėliai slysta per pirštus,
Ir gera taip, kad užmirš i vargus, 
O širdį slėgė kas — jau nežinai, 
Ir tyliai šnabžda lupos Jcio vardą.

Taip nuostabu, taip nauja visa —
Lyg pirmt kartą čia atėjai.
Ir pamažu nutolsta gatvės triukšmas, 
lr maldoje širdis paskęsta...
Ramybės upės tvinsta, plečiasi ir liejasi per kraštus, 
Nes visoje koplyčioje — tiktai Jis — ir tu

■" Alfredo Stanevičiaus laiškas 
is Montevideo i São Pauli .

(Šis jaunuolis Urugvajuje
gimęs, bet kaip sklandžiai ra 
rašo lietuviškai! Jis pernai 
buvo atvykęs kartu su eks
kursija į São Paulį).

Esu labai Jums dėkingas 
(rašo T Bružikui) už Jūsų 
sveikinimą mano gimimo die
nos proga

Žiemos atostogų proga ap
silankiau pas Buenos Aires 
lietuvius kartu su kitais jau
nuoliais, iš viso 6; išvažia
vom.- Rožė ir Valteris Petkai. 
Adelė Jaskelevičiūtė, Marytė 
Urbonavičiūtė, Povilas ir aš. 
Rambyno šokiu grupė priė
mė mus labai lietuviškoj nuo 
taikoj ir visi kartu šventėme 
ištisą savaitę. Lankėme lietu
viškas organizacijas ir vfsų 
buvome labai maloniai priim
ti, lyg būtume seni geri pa
žįstami po ilgo nesimatymo. 
Man jau buvo proga juos pa
žinti pirmojo Buenos Aires 
Kongreso metu, bet tuo lai
ku negalėjau daugigu būti, 
kaip dvi dienas. O dabar, tu 
rėdamas daugiau laiko, susi
pažinau su Argentinos lietu
višku jaunimu, kurio neteko 
nė pasveikinti per pirmąjį, o 

jums uodegą!
Rudžius ir Radžtes tuojau 

nusitvėrė už uodegos, išsi
traukė lapę ir sudraskė.

taip pat ir per antrąjį Lietu
vių Kongresą.

Be Buenos Aires miesto ir 
gražiausios apylinkės dar te 
ko nuvažiuoti į prov.ncijos 
sostinę La Plata, kur aplan
kėm Gamtos Muziejų ir gra
žią gotikos stiliaus katedrą

Tuoj, kai nuvykom, mus 
pakvietė dalyvauti Bendruo 
menės susirinkime, Ateitinin
kų grupės arbatėlėje, Susi
vienijimo šventėje bei atskirų 
šeimų vaišėse Visur dalyva 
vo geras skaičius lietuvių, 
ypač jaunimo. Žiūrėdami į 
juos mes nenoromis užvydė-

Dainuolcime - Vasaros Naktys 
'■

' ‘ Ramios malonios vasaros naktis
Medžio užmigęs nejuda lapas 
Viskas nutilo, viskas nurimo

•• Vienos tik žvaigždės mirkčioja, dega.

Ramios, vienodos! Magiška jėga 
Migdote gamtą saldžia svajone 
Kam gi nemigdot mano troškimų 
Ko man taip liūdna, ko man taip ilgu?

Noris apimti visą pasaulį
Norįs mylėti Dievą Augščiausią
Norįs pasiekti amžiną grožį
Ko gi taip liūdna, ko gi taip ilgu?

jom, nes tiek daug lietuvis* 
ko darbo galima padaryti, tu- 
rint tokį skaičių žmonių, bet 
kaip visose kolonijose, taip 
ir čia, stoja prieš akis didy
sis ir dėja, — neišvengiamas 
dalykas — nutautėjimas!

Žinoma, tokiose koh nijose, 
kaip Argentinoj ir Brazilijoj 
dar yra iš ko pasirinkti, yra 
dar daug gražaus elemento, 
kai reikia įtraukti į kurią 
grupę ar draugiją Gaila, pas 
mus Urugvajuje baigiasi mū
sų kolonijos jėgos, tai jau 
akyvaizdžiai matosi, kai nuei 
ni į kokį parengime ar šo
kius.

Ko laukti iš jaunimo, jei 
patys tėvai jau nutautėjo? 
Nekalbant jau apie kalbos 
ar papročių išlaikymą, tuos 
dalykus jau pametėm senai, 
bet nyksta ir lietuviškas jaus 
mas Šio nalyko netekimas 
ar užmiršimas sudaro patį 
didžia šią ir blogiausią nu- 
tau ėjimą!

Alfredas
(Ak. kad visi turėtume to

kius Tėvynės meilės jaus
mus. kaip Stanevičių Alfredu 
kas, niekad nenutautėtume!)

Red;
P. 3. Jaunuoliai ir jaunuo

lės! Parašykite Stanevičių Al
fredui po laiškelį. Jis džiaug
sis! Jo adresas: Sr. Alfredas 
Stanevičius, Call e Estados 
Unidos 1963 Montevideo — 
Cerro, Uruguay.

J UO K IM ÉS

— Jaunutis — Tėveli, ko
dėl' jaunieji per sutuoktuves 
paduoda vienas kitam ranką?

— fėvas — Tai senas pa
protys, vaike, boksininkai 
prieš rungtines irgi pasisvei? 
kiną. -j
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p\k: LIETUVIŠKA PROGRAMA
< -kuri yra transliuojama kiekvieną sekmhdienį, 

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

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

V . *
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FABRICA DE MALHAS
Petras Šukys

; gamina meniškus ir stiprius megstinukusį rūbelius nau 
; jagimiams ir kit.

i Rua Jundiapeba, 45, Fone : 63-4258 Vila Zelina (arti R;
! Ibitirama ir A v. Zelina).

MOSŲigUBTOVA P»4 s
- - -  ---------------- į---------------------------irm-rruii itLi.i hitt  ------------------ --------- . '* ------ ........................ .m w .wB.rt 

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

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

M tLONI ŽINIĄ LIETUVIAMS
LIETUVĖ ADVOKATĖ IRENE GRITÉNAS DUODA NEMO 

Į KAMAI JURIDINES INFORMACIJAS SAVO TAUTIEČIAMS

IRENE GRITÉNAS
Advogada

ESCRITÓRIO RESIDÊNCIA
Praça da Sé, 323 - 10 c/lOl/j.02 Rua Coelho Neto, 281

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

otsoEanMnaMBaBMH^^Ki

PRANAS & CIA. LTDA
Madeiras em gera

Ssciitóiio Contábil Vila Zeiína S/C lida.
(REGISTRADO NO C.R.C.)

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

Aberturas de firmas - Encerramentos de firmas - Transferências 
de firmas - Contiatos na Junta Comercial - Distratos na Junta Co 
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 JOSÉ DOS CAMPOS, 8 - SALAS 1E2- 
FONE: 63 6005 VILA Z LINA - SÃO PAULO

SÈDE: Rua México, 98 - 9.o - sala 904 — Fone 52-0229 
Endereço Telegráfico: «C A. HI U N A »

Rio de Janeiro
Serraria « I T x » do-s Aimorés — Municinio de

Nanque - Estado de Minas Gerais

LIETUVIŠKŲ PAMALDŲ KA 
LENDOR1US

Pirmą mėnesio sekmadienį 
Pa que das Nações 10 vai 
Casa Verde, 17,15 vai’.
Antrą : . ;

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

\< ■ • •• ’•

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

LIETUVIŠKŲ PROGRAMOS 
TRANSLIACIJOS

(Lietuvos laiku)

VATIKANO RADIJAS

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

vai 19, 25; 31 ir 196 metrų 
bangomis.

RIO DE JANEIRO

Lietuvių radio valandėlė 
«A voz da Lituania» yra trans 
liuojama ANTRADIENIAIS 
18 vai. 40 mm.

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

!P<VlilLC^I©
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.

KIRPIMO IR SIUVIMO MOKYKLA

‘‘fOflJV’
Mokina kirpimo siuvimo, madų mode 
lių braižybos ir pritaikomojo meno

Paruošia siuvimo ir kirpimo mokytojas 
valdiškiems egzaminams (habilitação)

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

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

o I U V É J A S

Pu c ko aMDKUZEVIČIUS
Rua dos Cieiames, 510 (sėdė 

propria) — Vila Belą

Didelis pasirinkimas medžiagų ir skoningas 
pasiuvimas, LAURO SANDRON vyriškų rūbų

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

São Paulo
Medžiaga parduodama ir išsimokėjimui

Ateikite ir įsitikinkite medžiagos ir darbo kokybe ir kaina

VIENINTEL'A ‘ [STOVAI GARSIOJO VANDENS L INDO Y A

inloya viiid yrr žinomas gėrimas 
kurio puikų veikimą į žmogaus sveikatą jau 
visi yra vienbalsiai pripažinę. Pabandykite, 
įsitikinkite ir visados naudokite

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

Caixa Postai 3967 S Ã O P A U L Of
s»a-««:s _ .....s?................................................................................ .
e s«a i’ kb ;;b bh a

■M- - • • O'BHBB KKHB 
. . . . . W auna. • • ••

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;

Shabbos medžiagos sandėlis ir įvairių geležinių daik-tuy indu bei darbo įrankių? II 
krautuvė tiktai pas b

J AKSTIS & LAPIEKIS L T D A-

lEJCRlTOKIC OONTABM.

NAJCIMENTO
Irmãos Nascimento

RE«. C.R.C. SP. Nro 1.484

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

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

Juridinis Departamentas — Nejudomo turto pardavimas 
Av. Zelina, 831 - Vila Zelina — Tel. 63-7140 - S. Paulo
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didelė Šventė vila 
ZELINOJE

Praėjusi sekmadienį Vila 
Zelinoj buvo įspūdingos iškil
mės — paminėjimas seselių 
pranciškiečių 25 metų darbo 
V. Zelinoje. Jas suruošė buvę 
seselių pirmieji mokiniai. Pa
minėjimo programa buvo dvie 
jų dalių: pamaldos ir pietūs.

Iškilmingas mišias laikė 
Prel P. Ragažinskas Pamoks 
lą pasakė Prel. Al. Arminas. 
Liet. Kat Bendruomenės cho
ras nuotaikingai giedojo šv. 
Pranciškaus de Witt mišias. 
Žmonių prisirinko gana daug 
ir iš tolimesnių apylinkių Pa 
maldose dalyvavo virš 60 se
selių Altoriai buvo gražiai 
gyvomis gėlėmis išpuošti

Po sumos seselės ir svečiai 
vyko į gimnazijos salę pie
tums Salė pilna gražiai pa 
puoštų ir skaniais valgiais ap 
dėtų stalų Vaišes pradėjo 
sveikinimo kalba jubilėjaus 
rengimo komisijos narys Via 
das umputis o t vietė 
Prel Kagažinską sukalbėti 
maldą ir užkandžiauti Ko
misijos nariai pirmosiom- se 
selėms pionierėms čia esan 
čioms. Seselei M Karolinai 
ir Seselei M Evangelistai 
įteikė atminčiai dovanėles! 
Tokias pat dovanas prašė 
perduot ir kitoms trims sese 
lems VI Julijai, M, Marceli
nai ir Vi. Norbertai, kurios 
šiuo metu ya JAV se. Taip 
buvo pagerbtos pirmos moky 
tojos, -afaeia ir Lilia, kurios 
lig šiol da Ubemokytoj tuja. 
Vaišės praėjo pakilioje, nuo 
širdžioje nuotaikoje. Buvę 
taikini i, susitiko ;u savo m° 
kytojomis. Kiek prisiminimų 
iš tų naujakurystės laikų, ka
da pirma mok\ kla, Av. Želi 
na, 61 buvo paprasta nedide 
lė salė lentomis perskirta į 
dvi ar tris dalis iš čia persi 
kėlė į pastatytą už bažnyčios 
mokyklą Pasėta sėkla, Die
vui laiminant, atnešė gausių 
vaisių Vieton penkių seselių 
matome kelis desėtkus. Vie
toj nuomuotų, primityvių išau 

LIETUVIS ADVOKATAS
Albertas Pavilavicius

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

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

PRANEŠIMA S

JLa^ydamiesi Romoje, Italijoje, apsistokite naujai 
įrengtose Liet. Šv. Kazimiero Kolegijos svečių namuose:

«VILLA LITUAN IA*
Piazza Asti^25 (Via Casalmonferrato 33. Tel. 78.90.33. 78.00.14) 

y ROMA — ITALIA.
Rasite jaukią aplinką, sveiką maistą ir neperdetą kainą. 

Pageidaujama, kad dėl apsistojimo laiko būtų 
susitarta iš anksto.

/ KOLEGIJOS VADOVYBĖ.

go patogios mokymui ir au 
klėjimui patalpos.

Komisija (jos sąstatas ir 
veidai yra 1 psl) dirbo daug 
planingai ir nuoširdžiai, pasi
kviesdami talkon savo arti
muosius, ruošdami taip šau
nią šventę Neužmiršo ir lie
tuviškos spaudos, Iškilmių 
rengimo komisija išleidžia šį 
numerį. Taip pat 10 tūkstan 
čių kruzeirų paskyrė jauni 
mo namų reikalams.

Padėkos žodį tarė seselių 
vyresnioji Seselė M. Beatriz 
dėkodama rengėjams už gra 
žaus pobūvio surengimą ir 
svečiams už atsilankymą

Įvairūs šventės momentai 
yra užfiksuoti foto nuotrauka 
mi» Kas norėtų fotografijas 
pamatyti ir jas užsisakyti pra 
šomi kreiptis j kleboną P Ra 
gažinską

Stud. Leonas Meškaus 
kas vasaros atostogas pralei 
dęs pas savo tėvelius Lapo
ję. 23 d. rugpjūčio išskrido 
atgal į Chicago studijų tęsti.

, Seselė VI tvangelista 
30 d rug dūčio i skris į JAV- 
bes į Pittsburghą, Pa.

L ETUV ŠKOS PAMALDOS

Rugp 251d bub \ ila Anas 
tacio 8 30 vai, vila Bouilha 
10 vai. ir Vila Guilheru ina 
17 vai Visi kviečiami ateiti

Sau os išleistuves

Praeitą sekmadienį, rugpjū 
čio 18 d , tuojau po pamaldų 
lietuviams Lapos bažnyčioje 
(Pamaldas atlaikė Tėvas J. 
uiedrys) Vila Anastazijoje, 
Dr. J. Basanavičiaus vardo lie 
tuvių mokyklos salėje buvo 
suruoštos šaunios išleistuvės 
Tėvui kun. J. Giedriui, kuris 
rugpjūčio 22 d. išvažiavo į 
Urugvajų.

Atsisveikinimo žodį tarė mo 
ky o as St. Kubiliūnas. Petras 
Žarkauskas, Juozas Karpavi 
čius ir Antanas Laurinavičius. 
Visi linkėjo Tėvui J. Giedriui 
laimingos kelionės ir greito

JUOZO JAKUČIO kandi
datūra į vereadorius yra už 
registruota S Paulo Regi* no 
Rinkimu Iribūnole Visi bal
suotojui įsidėmėkite gerai J. 
Jakučio nr 1 3 3 8. Tai yra 
svarbu rinkimų metu.

sugrįžtu o i Braziliją Kun. Tė 
vas J Giedrys dėkojo visiems 
ir pasakė, kad tikisi vėl grįž 
ti j mūsų koloniją ir toliau 
dirbo lietuvy! ė i ir kol inijos 
labui

.t. V čius

V^NAUJINO L 1KRAŠTĮ

Jonas Masys 2 orų cr , To
nas Buragai- l.rv'0 cr, Alber
tas Kaulickas 1.000 cr , Magd. 
Buitv dienė 1 ooo cr

K V ÊDOJI VAS BOM E 
TIRE.

Kun. JONAS GIEDRYS 
S J , rugpjūčio mėn, 22 d. 
išvyko Urug'ajun. Stotin išly 
dėti susirinko būrys prietelių.

iet. Kat Moterų Drau 
gijos narių usirinkimas šau
kiamas šį sekmadienį 16 vai. 
mokyklos patalpose

— Laiškai: °ovįlui V • ?- 
kui. Pr Zag rskienei A. An
tanaitytei. A Karašauskui. A. 
Lazdauskui. J Antanaičiui, 
U Bendoraitienei Ag Prane 
kevičienei. A Panconienei, 
H Šimonytei, J, Baužiui, I. 
Kutkienei, A Tylai v Vaikš 
norienei

•» 4* * 4* 4»

SKAITYKITE IR 
PLATINKITE VIE 
NINTELI PIETŲ AMERIKOS 

SAVAITRAŠTI «MŪSŲ 
LIETUVA».

SAVI PAS SAVUS!
Palaikykime lietuvių įmones!

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

ir vietinių gėrimų fabriką 
LAURINAVIČIUS ANTANAS & CIA. LTDA,

Jei reikia gėrimų pirma pasiteirauk pas savo tautietį 
o paskui kitur

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

Lietuviškas žodis, daina ir imfzika aidi 
tropikų padangė jeiŠ’’-

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.
Radijui laiškus siųsti šiuo adresu; caixa postai 4118, 

São Paulo. Fone: 63-5975.i

Dr. J. BasanaviciausVardo
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«JIEMS^VAIKUčlŲį ATEITIS

sgRUPI»^

«Praeitą penktadienį 5 d. 
vasario mėn. teko dalyvauti 
Vila Anastacio Dr. Jono Ba
sanavičiaus vardo lietuvių 
pr. m. mokinių tėvų visuoti
niam susirinkime.

Susirinkimas buvo šauktas, 
kaip teko sužinoti. 8 vai ir 
reikia pasakyti, kad jau maž
daug apie tą laiką erdvi mo
kyklos patalpa buvo pilna 
prisirinkusių tėvučiu. Susirin 
kimui prasidėjus jų priskai- 
čiau virš 30. Visi kupini gra
žiausių norų ir pastangų, ro
dos, pasiryžę pašvęsti viską, 
kad tik tas atneštų naudą 
jų mažulėliams, dėl kurių jie 
gvvena, dėl kurių vargsta, 
.pluša. Visa tai sudaro ir pa 
šaliečiui žmogui labai maslo 
nią nuotaiką.

Susirinkimo dalyviai, ar 
tai tai tėvai, ar svečiai, visi 
bendrai be skirtumo svarsto 
jų kultūros ir šviesos židinį 
liečiančius klausimus Toks 
sutartinas ir aktyvus panašių 
reikalų aptarime dalyvavimas 
yia labai sveikintinas daly
kas. Tuo pavyzdžiu mes lie
tuviai daug kur turėtume pa 
sekti

Susiriukinjo eiga labai gra
ži ir tvarkinga, kas ir pa 
tiems susirinkusiems darė ge
ro įspūdžio.

Svarbiausiu susirinkimo 
tikslu buvo pasitarimas dėl 
nuosavu mokyklos namų sta 
tymo Visi dalyviai kupini 
džiaugsmo, kad taip senai:lau 
kiama savo mokyklai pasto
gė greit bus pastatyta, pasi 
ryžo prie šio didžio darbo, 
kuo kas gali prisidėti.

«Prie to gi susirinkusieji 
labai apgailestavo dėl nesusi 
pratimo nekuriu lietuvių, ku
rie savo vaikučius, kartais 
dėl visai menkos vertės prie 
ž-sčių bei kokių pažadų lei
džia į svetimas — brazilų mo 
kyklas; šalinasi nuo bendros 
lietuvių šeimos, savo vaiku
čius parduoda svetimiems.

Liūdna ir mab ir kiekvie
nam susipratusiam lietuviui 
liūdna dėl tokių savo brolių 
žygių.

LIETUVOS NACIONALU 
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIC

Stasys Va

Lietuviu Mok

ki 23 vai. pasitarę dar ki
tais, kaip mokyklos išlaiky
mo, taip vaikučių auklėjimo 
reikalais, susirinkimo dalyviai 
išsiskirstė.

Namo ėjau kupinas gražiau 
šio džiaugsmo, nes mačiau, 
kaip mūsų išeiviai ir toli nuo 
savo tėviškėlės būdami gra
žiai moka dirbti savo vaiku
čių, o kartu ir visos mūsų 
tautos labui» ST ŪKS.

Tam pačiam numeryje, taip 
pat skelbiama 1932 metų Dr. 
J Basanavičiaus vardo lietu
vių mokyki s piniginė apys
kaita

VIETOS LIETUVIŲ TALKA

Pradėjus naujų nuosavų mo 
kyiilos rūmų sta’ybą vietos 
lietuviai, kiek galėjo ir kiek 
są'ygot. lei io. talkininkavo 
savo darbu. Č a pacituosiu 
būdin vieno Tėvo kores
pondenciją, tilpusią •lietuvis 
Brazi ijoj> 1933 metu 10 tam 
numeryje lav.dintą «NE- 
DiA 8KM VAIKI, NUOG1-. 
RŲ DA BŲ* ila anastacio. 
Pastaruoju laiku darbas piie 
lietuvių mokyklos statybos 
žymiai pagyvėjo Jau sumū- 
ryt andeliUKas, išeinam» si< s 
vicito» n pradėta krauti pa
matai ea'-bas galėtų būti \a 
romas gieiciau tik sunken/ 
bių susid- ro su medžiagos pri 
statymu lietingoms dienoms 
t sant.

(,us daugiau)

PAR S ĮDUODA SKLYPAS 
10 x 40 kv. met Labai gra
žioj vietoj, 3 autobusų linijos 
V. Remedies (už uapa) Praça 
Sta. Hedviges, 3 Teirautis 
ten pat pas Tadą Šab’evičių.

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

APARTAM ENIAI
PRAIA GRANDE netoli Ocian 
ilgam išsimokėjimui.

APARTAMENTAI SÃO VICEN 
TE B/Quinha. Ilgam išsimo
kėjimui s

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

V. Zeliaa

LIETUVIAMS NUOLAIDA! 
užsisakant gerus batus pas 

JONĄ PETRIKĄ 
jo patiesi batų ■krautuvėje.

Rua B. de Itapetininga, 262, 
4-o and, sala406,Tel, 35-8873.

— VILA ZELINOS LIETU 
VIŲ KUNIGŲ telefonas 63-597a

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