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Chruščiovas, niūrios nuotaikos ir švedu bei 
išeiviu akcija

N. Chruščiovas niuo birže
lio 22 d, laukęs Švediją susi
dūrė su žymiai atšiauresnė
mis nuotaikomis kaip Danijo
je Jį pasiliko ne tik šaltesni 
švedų žvilgsniai, Sovietijoje 
dingusių švedų bei Wernest- 
roemo bylos aūrūgos, bet ypač 
Švedijoje aktyviai veikusi© 
Birželio Komiteto žygiai bei 
gerai suorganizuota informa
cijai gausiai suplaukusiems 
užsienio spaudos atstovams.

Dar Chruščiovui neatvykus 
Stokholmo centre pasirodė 
specialūs lapeliai ir plakatai 
su tokio turinio užrašais: «Ųk 
rainos budelis», «Budapešto 
skerdikas» ir pan. Žymiai su
stiprinta švedų policija pla- 
kalus konfiskavo. Stokholmo 
uoste švedų jaunimas buvo 
iškėlęs užrašą «Nusiginklavi
mas reikalauja abipusių nuo
laidų». Dar Chruščiovo atvy
kimo dieną mieste buvo pa
šalintos dvi sovietų vėliavos, 
pagaliau didelį dėmesį sukėlė 
susektas pasikėsinimo prieš 
Chruščiovą planas. Švedų spau 
da minėjo vengrų ir kix atų 
emigrantus

Švedų spauda, pvz. «Dagens 
Nyheter» Chruščiovui atvyks
tant buvo pabrėžusi, kad

Komunistai nepopuliarus Norvegijoje
Iš Londono gautais praneši 

mais (FCI praneš. 451) ir Nor 
vegijoje vyrauja Chruščiovo 
viešnagės boikoto nuotaikos. 
Reikia atminti, kad Norvegijo 
je komunistai nėra populia
rūs: per praėj metų savival
dybių rimkimus Norvegijos ko 
munistai buvo surinkę vos 
1.8% visų balsų. Chruščiovo 
lankymasis turėjo vykti boi 
koto ženkle. Norvegų spauda

KAI N. CHRUŠČIOVAS 
KELIAVO PO LIETUVA

Vykstant į Skandinaviją ligi 
Karaliaučiaus ir Baltijsk uos 

Kremliaus valdovą atvykimas 
švedų laikysenai komunisti
nės diktatūros atžvilgiu nega 
lėsiąs padaryti jokios įtakos. 
Pasak dienraščio «Chruščiovas 
atstovauja režimui, kurį Šve 
dija kategoriškai paneigia, 
nes tai vienos partijos dikta
tūrinis režimas ir jis priešin
gas demokratijai Iš Švedijos 
gautais pranešimais švedai 
ypatingai sekę 7 500 krašte 
gyvenančių užsieniečių veik
lą. Dar prieš Chruščiovui at
vykstant Stokholme ir kituo
se miestuose daugiausia išei
vių dėka įvyko protesto su
sirinkimai.

«Svenska Dagbladet» Chruš 
čiovo atvykimo proga primi 
nė, kad nepaisant kai kurių 
tariamų «liberalizacijos» ar 
«žmoniškumo» apraiškų Sovie 
tijoje, vis dėlto negalima nu
ginčyti fakto, kad pirmuoju 
ir pačia žiauriausiu porevoLu 
ciniulaškmečiuRusijoje Chruš 
čiovas yra buvęs lojalus Sta
lino mokinys. Panašiai rašė 
ir tik vyriausybei artimas 
«Stockholms Tidningen» pasi 
sakė prieš «Birželio Komite
to» ai išaukimus — esą jie 
svetimi tikrovei, o «komunis
tų baubas» esąs pasenęs...

nurodė, kad Kremliaus sve
čiui geriausiu atveju tenka 
parodyti mandagumą, bet nie 
ku būdu pagarbą. Panašiai 
kreiptasi ir į Norvegijos jau 
nimą. Kai šiais metais norve 
gai mini jų konstitucijos 150 
m. sukaktį, ta proga jie vie 
šai priminė: Sovietijos dikta
torius savo veiksmais yra ne 
paprastai pažeidęs konstituci 
joje garantuotas teises.

to (buv. Piliau) N. Chruščiovo 
specialus traukinys buvo su
stojęs Vilniaus, Kauno ir Ky 
bartų stotyse. Birželio 15 d 
Vilniaus stoty Chruščiovą su-

Lenkijoje ir toliau Gomulkos kryptis
Varšuvoje birželio 20 d. pa 

sibaigus lenkų komunistų su 
važiavimui išrinkta nauja par 
tijos vadovybė. Ketveriems 
metams išrinktame politbiure 
toliau lietea patys svarbieji 
partiniai ramsčiai: Gomulka, 
Kliszko, Oebab ir režiminis 
min. pirmininkas Cyrankie- 
wicz. Vakarų stebėtojų nuo
mone partijoje laimėjo Go
mulkos atstovaujamoje grupė 
— savo sąjungininkais ji turi 
buvusius socialdemokratus ir 
kai kuriuos buvusius Stalino

SUŠAUDYMAI SOVIETIJOJE

Antroje gegužės mėn. pusė 
je Sovietų Sąjungoje buvo 
nuteisti sušaudant šeši pilie
čiai, Jie buvo kaltinami įvyk
dę «nusikaltimus ūkio srity
je» Du iš jų buvo kyšinin
kais, kiti vogę didesnius vy
no ir degtinės kiekius.

— Birželio mėn. pirmoje pu 
sėje Čekoslovakijoje su kon 
certais turėjo išvykas Lietu
vos Vaist. dainų ir šokių an 
samblis Jis pasirodė Prahoje 
ir kituose miestuose. Pagal 
čekų žurnalistų įspūdžius «Tie 
soje» (nr. 138, birž. 14) di 
džiausią sėkmę turėjo liau 
dies šokiai «Rugeliai», «Gaį 
dys> ir «Klumpakojis», kurio 
melodija primenanti vienos 
čekų liaudies dainos melo 
diją.

tiko aukštieji režiminiai pa
reigūnai Kaip vėliau Danijo
je ir Vilniuje Chruščiovas nuo 
lat kartojo reikalą gaminti 
mineralines trąšas. Vilniečius 
ramino: netrukus turėsite žy
miai daugiau trąšų.

Chruščiovui sustojus Kauno 
stoty vietos pareigūnų jis pa 
klausė apie chemijos įmonių 
statybą, teiravosi dėl sunku
mų ir domėjosi, ar miestas 
padedąs kaimui. Kybartų sto 
ty Kremliaus valdovas susi
domėjo kolchozais, pasėlių 
struktūra ir žemės ūkio kul
tūrų derlingumu 

krypties šalininkus. Pralaimė
jo vadinamoji partijos «libe
ralų» grupė. Centro komitete 
ji neteko nemažiau dešimties 
politikų su buvusiais partijos 
šulas? Zambrowskiu, Moraws- 
kiu ir Matwinu priešaky.

Minėtame suvažiavime Go
mulka buvo piiolęs ir lenkų 
intelektualus. Esą jie ne tik 
reikalauja laisvės kūryboje, 
bet- sąmoningai kreipiasi į 
«reakcinius» sluogsnius ir Len 
kijai priešiškus židinius už
sienyje.

BRAZI LIJ OJ E
LACERDA GRĮŽTA

Liepos 5 d iš užsienio grįž 
ta Guanabaros gubernatorius 
Carlos Lacerda. Su tam ti
kru įdomumu laukiama kokią 
Guanabaros gubernatorius už 
ims poziciją šiuo me4u Brazi
lijos vidaus ir užsienio politi 
koje. Prezidentas Castelo Bran 
co su gub Carlos Lacerda 
susitiks jau sekančią po grį
žimo dieną.

— Iš Kubos pabėgo Meksi 
kon diktatoriaus Fidel Castro 
sesuo Juana Castro Ruz Pa
bėgėlė kaltina brolį revoliuci 
jos išdavimu. Fidel Castro su 
naikino Batistes diktatūrą, bet 
kraštą atidavė Sovietų Sąjun
gos «globon».

— Sovietų Sąjungoj jau grįž 
tema prie kapitalizmo, Mask
vos «Bolchevik» ir Gorkio 
«Moyak», abi indusfcrijos» ga
miną tekstilės gaminius, pa- 
liuosuotos nuo visos eilės biu 
rokritiušų suvaržymų, gamy
bą organizuos sulig prekių 
pareikalavimo,

— Šiomis dienomis minaste 
rių kabinetas svarstė maisto 
produktų gamybos ir kainų 
klausimą. Kariuomenė yra pa 
siryžusi imtis griežtų priemo 
nių prieš kainų kėMkus — 
areštuoti

— Kongrese ginčai eina že 
mės reformos klausimu, anai 
fabetams teisės balsuoti.

PETRAS NARSUTIS 
YRA ŠIO «ML »NR LEIDĖJAS

Šį «Mūsų Lietuvos» numerį 
išleidžia vardadienio, Petri
nių švenčių proga, PETRAS 
NARBUTIS,‘ aktyvus S, Paulo 
lietuvių bendruomenės narys, 
nuo pat atvykimo Brazilijon 
įsijungęs į lietuvių organizuo 
tą gyvenimą.

Šio nr. laikraščio leidėjas 
yra kitęs iš Jūžintų valsčiaus, 
Rokiškio apskrities. Ten 1929 
m vedė ONĄ TRIMBELYTĘ, 
ir išvyko Brazilijon. 1934 m, 
buvo išvykę Lietuvon, bet vėl 
grįžo Brazilijon, nes čia dau
giau galimybių matė įsikūri
mui. Visą laiką gyvena São 
Paulo mieste. Keletą metų 
Bom Retire, ir jau suėjo 25 
metai kai įsikūrė Vila Žolino
je. Turi siuvyklą. P. Narbutís 
visą laiką yra L K. Bendruo 
menės ir Vyrų Brolijos na
rys, dažnai išrenkamas val
dybom

Narbučių šeima — lietuviš
ka šeima. Todėl ir jaunoji 
karta, Vytas ir Birutė namuo 
se. iš tėvų, gavo tvirtą lietu
viškumo pagrindą Žinant, kad 
mokslas padeda lengviau gy
venime prasimušti, jaunąją 
kartą leido į aukštesnį moks
lą. Vytas studijavo ekonomi
nius mokslus, vėliau sukūrė 
lietuvišką šeimą vesdamas 
Anast. Jakelaitytę . Birutė bai 
gė Alvares Penteado aukšles 
nę komercijos mokyklą. Vė. 
liau irgi sukūrė lietuvišką šej 
mą ištekėdama ué inžimeriaus 
L. Siíktos, kurie šiuo metu 
gyvena Nova Iguaçu mieste, 
arti Rio de Janeiro. P. Nar- 
bučiui už šio laikraščio flume 
rio išleidimą nuoširdžiai dė
koja «M L.» leidėjai

Kol Brazilijoje turėsime su
sipratusių lietuvių, tol pajėg
sime išlaikyti lietuvišką spau 
dą ir lietuvišką radijo pro
gramą.

Laikraščio atskirų numeriu 
leidėjai ir radijo programos 
rėmėjai yra moderniški lietu 
viški knygnešiai, be kurių 
lietuviška širdis šiandien daug 
silpniau alsuotų.

«Mūsų Lietuva»

Lietuviška radijo programa per Radijo 9 de Julho sekmadieniais 10 va!. 
1 1 

nebus pertraukta. Klausykite ir remkite pinigu radijo programa.

AUKU ĮTEIKIMAS BUS X/ALANDA ANKSČIAU. SÃO PAULO LIETUVIU AUKA DEL «OURO PARA BEM 
DO BRASIL», BUS ĮTEIKTA SI SEKMADIENI 17,30 VAL. (PUSIAU SESTOS VALANDOS) DIÁRIOS ASSO

CIADOS, RUA 7 DE ABRIL PATALPOSE.
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2 pusi.

Trečiojo Pietų Amerikos Lietuviu Kon
greso Rengimo Komiteto 

APLINKRAŠTIS N r. 1

Trečias Pietų Amerikos Lie 
tuvių Kongresas įvyks 1965 
m. vasario mėn. 18 - 21 d. d. 
Brazilijoje, Sao Paulo mieste.

Kongreso Rengimo Komite 
tas sudarytas iš S, Paulo lie 
tuvių organizacijų ir visuome 
nės atstovų. Komiteto pirmi 
ninkas—prel. Pijus Ragažins 
kas,

Komiteto būstinė: rua Ina
cio, 671 (Vila Zelina) S. Paulo.

Korespondencijai adresas: 
Caixa Postai 4118 São Paulo, 
Brasil.

Kongreso meninės sekcijos 
pirmininkas — kun. Jonas 
Giedrys, S J. Į jį prašome 
kreiptis visais Kongreso me
ninės dalies reikalais, augš- 
čiau nurodytu adresu.

III jo P, A. L. Kongreso dar
botvarkės projektas.

1. Vasario m. 18 d. (ketvir
tadienį) vakare: atvyku
siųjų registracija, ir susi

’ pažinimo bendra vaka
rienė.

2. Vasario m. 19 d. (penkta 
dienį): prieš piet ekskur 
sija po S. Paulo miestą. 
Pietus. 20 vai. iškilmių 
gas posėdis su paskaita.

3. Vasario m. 20 d. (šešta

Halina Mošinskienė

Trečiasis Pietų Amerikos Kongresas ir Brazi
lijos Lietuviai

— Kas tai yra Kongresas? 
— gali paklausti kiekvienas 
kam tas žodis yra nesupran- 
tamas.g

Kongresas bendrine prasme 
yra suvažiavimas žmonių tu
rinčių bendrų interesų religi
niais, moksliniais, socialiniais, 
politiniais ir k t. klausimais

Kadangi Braailijos lietu 
viams vis dažniau tenka iš 
girsti per radiją, ar skaityti 

dienį): prieš piet sportas, 
po to jaunimo posėdis ir 
vyresniųjų posėdis aiški 
rai. Pietus. Po pietų vėl 
sporto rungtynės. 19 vai. 
iškilmingas Vasario lė
tosios minėjimas

4. Vasario m. 21 d. (sekma 
dienį): 10-11 vai iškilmių 
gos pamaldos S. Paulo 
katedroje. Pietas. 15 - 16 
vai. padedamas vainikas 
prie Laisvės paminklo 
Ipirangoj. 18 vai. atsis
veikinimo bendra vaka
rienė.

Smulkesnis ir tikslesnis dar 
botvarkės ir programos pla
nas bus paskelbtas vėliau.

Jei kas turėtų naujų suges
tijų ir papildymų, prašome ra 
šyti Komiteto pirmininkui Prel 
Pijui Ragažinskui anksčiau 
nurodytu adresu.

Kongresan kviečiami visi 
Pietų Amerikos lietuviai bei 
kitų kontinentų lietuviai, ku
rių dalyvavimas sustiprintų 
tarpusavio bendradarbiavimą 
ir padėtų išspręsti taip svar
bias emigracijoje problemas.

P. A. L. Kongreso Rengimo 
Sekretoriatas

Sekret.: Halina Mušinskienė 

spaudoje apie ruošiamą se> 
kančia» metais kongresą S. 
Pauly, tai yra pravartu šiek 
tiek apie jį pakalbėti.

Pirmasis Pietų Amerikos Lie 
tuvių Kongresas įvyko 1962 
m Argentinoje. į kurį buvo 
suvažiavę lietuviai iš Urugva 
jaus ir kt. kraštų, iš Brazili
jos tebuvo, berods, vienas 
atstovas.

Antrasis P. A. Lietuvių Kon

MUSŲ LIET U V

V. Ališas

Casa Verde
Vėjelis žalio kranto palmėse įsmigo.
Voratinkly nebedreba rasos lašelis.
Ko liūdnos žiūrite žemyn, kur lygu lygu, 
Sidabro bučiniais plevendamos. žvaigždelės?

Didingi siluetai horizontuos skęsta
Minkštų saulėlydžių apklostytom viršūnėm..;
Atsimeni tu pasakas visas ir kraštą?
Kur slibinas už marių karalaitės tūno.'

O šitą vasarą tos žaros tokios gražios, 
Kaip žodžiai tie keli, kurių nebegirdėsiu.
Nors tyliai juos tarei — varpas krūtinėj gaudžia
Ir trykšta spinduliais iš praeities pavėsių 1

Ateina elgeta. Jo akys ašarotos.
Su sielvartu žmogaus, kuriam diena apkarto, 
Pažvelgia į mane. Paskui suvargęs stotas 
Kabinasi aukštyn — į kalnus Casa Verde.

Ak, palmės, lieknos palmės, pasakų mergytės, 
Pasvirkite arčiau nerimstančio šaltinio:
Senokai jums kaiką norėjai pasakyti,
Ko ta graudi žara, ko žvaigždės tos nežino;

(Iš rinkinio «São Bento Varpai’)

gresas įvyko 1965 metais Uru 
gvajuje, Montevideo mieste. 
Į jį buvo nuvykę iš Brazili
jos apie 50 asmenų, iš Ar 
gentinos buvo atvykę apie 
120, be to buvo svečių ir iš 
Šiaurės Amerikos. Apie šį 
Kongresą buvo smulkiau ra
šyta spaudoje ir manau, kad 
skaitytojams liko aišku, kad 
tokie suvažiavimai yra visa
pusiškai naudingi, ypač jau
nimui. kuris tuo pačiu įsitrau 
kia į tampresnį bendradarbia 
vimą su kitų kraštų vienme^ 
čiais lietuviais. Ten ir buvo 
išnešta rezoiiucija, kad III sis 
P, A, Lietuvių Kongresas tu
rės įvykti Brazilijoje 1965 m.

Ne vienam kyla klausimas: 
Kuriems galams tokie kongre 
sai reikalingi? Vienas numo
jęs ranka pasakys; «Tai. su 
sirinks, pašnekės, pabaliavos 
ir išsiskirstys kur kas sau...* 

Kitas, mažiau skeptikas, tars: 
«Privažiuos žmogių iš kitų 
kraštų, mažu, gal sužinosime 
ką nors naujo, ką nors ge
ro.. » O trečiasis pridurs:«Vy. 
ručia, taigi pasitempkime. At
važiuos svečių, reikės juos 
gražiai priimti, palinksminti 
parodyti krašto grožybes..’ 
Negi esame kokie nusmurgė
liai, štai parodykime jiems, 
kaip mes čia gerai įsikūrę!,..»

Visų tų trijų atsakymų pa
grinde glūdi tiesa, ir ją sugun 
gus į vieną, gausis aebtoga 
pramoga; Bet kad jinai liktų 
visiškai tobula, reikia dar 
pridurti ketvirtąją nuomonę: 
«Kongresas reikalingas tam, 
kad sustip intų Pietų Ameri
kos Lietuvių tarpusavio ben
dravimą, per kurį mes galė
tume išlaikyti savitą lietuvių 
kultūros lobyną, apsaugoti 
nuo nutautėjimo jaunąją kar-

1964 m. liepos

tą ir bendromis jėgomis pri
sidėti prie Nepriklausomos Lie 
tuvos atstatymo kovos.»

«Vienas žodis nešneka. Vie 
nas vyras — ne talka. Kai du 
stos, visados daugiau pada
rys!» Tai gal būtų pagrindi
nis šio Kongreso obalsis.

Pavergtoje Lietuvoje jokia 
kova viduje nėra įmanoma. 
Ten tik kietu užsispyrimu ir 
sukandus dantis stengiamasi 
išlaikyti lietuvybę. Susirašinė 
jim su giminėmis, laiškuose 
skaitome: «...esą, visi paten
kinti ir visko turį..» Gal būt 
jie ir esti patenkinti, kai pa
jėgia naują rūbą įsigyti, arba 
kai namuose gali pasistatyti 
gazo plytelę... bet jų visų 
nuotaika yra prislėgta, nes 
jie netekę ^brangiausi tarto — 
laisvės! Įdėkite laisvą kalnų 
arą į narvą, tegul net auksi- 
nį, jis vistiek sunyks ir nu
mirs. Taip ir žmogus. Tik 
laisvėje jis gali kurti, veikti, 
dirbti.

Lietaviai yra maža tauta; 
Po antrojo pasaulinio karo ji 
išsisklaidė po platųjį pasaulį, 
ji yra baisiausiai genocido pa 
liesta, befc vistiek ji išliko gy 
va, savita, nepalaužiamai sti
pri, kaip okupanto jungo pri
spausta, taip ir išeivijoje.

Jei kartais ir suabėjojame 
mūsų pačių pajėgumu, jei kar 
tais ir susvyruojame asmeni
niuose tarpusavio santykiuo
se, vienok, kai ateina rimtas 
ir svarbus tautinis reikalas, 
visi veržiasi į jį vieno tiksi® 
vedami — laimėti!

Brazilijoje gyvenantiems lie 
tuviams teko laimė gyventi 
laisvėjej Kalbėk sava kalba, 
ar kokia lik panorėsi, niekas 
už tai čia tavęs į kalėjimą 
nesukiš; tikėk į ką nori — 
niekas dėl to tavo šeimos ne
persekios Nelaužysi krašto 
įstatymų, tai tik gyvenk ir no 
rėk, mes gyvename laisvėje!

Taigi Išnaudokime ją, ir pa 
rodykime pasauliui, kad mes 
užtarnavome garbingą lietu
vio vardą, kad Lietuvių tauta, 
turi teisę laisvo apsisprendi-

(pabaiga 3 pusi,)

V. Mykolaitis-Putinas

SUKILĖLIAI
KOVŲ DĖL ŽEMĖS IR LAISVĖS VAIZDAI 1861-1864

VII!

(tąsa)

• —- É, kunige! — numojo
ranka šlėktelė. — Labgirių 
maištas buvo numalšintas žiau 
ria egzekucija. Kaisarovai pa 
reikalavus, atvyko žandarų 
fligel-adjutantas pulkininkas 
Manzejus su dviem rotom pės 
tininkų ir vienu eskadronu 
dragūnų. Visi kareiviai ir ar
kliai buvo išskirstyt-i maitinti 
Labgirių valstiečiams. Kiek
vienam gaspadoriui teko mai 
tinti po 4 pėstininkus arba 3 
raitelius. Žmonės ir arkliai 
greitu laiku suėdė visą mais
tą, pašarą ir net sėklinius 
grūdus. Kai ir tas nepagelbė
jo, Manzejus įsakė maištinin
kus plakti — nuo penkiasde
šimt ligi šimto penkiasdešimt 

rykščių. Ai; kas ten darėsi! 
Ir viskas pasiliko po senovei 
kunige.

— Tamsta taip manai? — niū 
riai atsiliepė Mackevičius.— 
Žinok, kad tokiais atvejais nie 
kas po senovei nepasilieka. 
O kitur?

— Ir kitur panašiai, — tęsė 
Dimša. — Fligel—adjutantas 
Manzejus ir žandarų pulkinin 
kas Skvorcovas uoliai gina 
dvarininkus. Sutvarkę Kaisa- 
rovos baudžiauninkus, jie Sei 
dosi į kitus dvarus, kur kai
miečiai buvo atsisakę klausy
ti ponų. Gelgudės dvaro bau
džiauninkai taip pat rykštė
mis buvo priversti eiti lažą.

Žemo ūgio vyrukas Ado
mas Bitė, stovėjęs prie kros

nies ir gyvai sekęs Dimšos 
pasakojimą, žengė prie stalo.

— Aš turiu žinių iš Šiaulių 
apskrities, — tarė jis, sti
priai pabrėždamas žodžius. — 
Kariuomenės egzekucijos čia 
pirmasis šaukėsi Vladislovas 
Komaras. Kavalerijos eskadro 
nas ir vietos ispravnikas su 
činovnikais padarė tvarką po 
no Komaro dvare. O kaip jie 
padarė ir ką padarė, supras 
kiekvienas ir be mano žo
džių.

Jis nugėrė skubiai gurkšnį 
arbatos ir vėl atsirėmė į 
krosnį, /

Kunigo veidas niaukėsi vis 
tamsiau, o dešinės rankos 
pirštai nervingai barbeno sta
lo briauną. Paskui jis pakilo 
ir. smarkiai dumdamas pyp
kę, ėmė dideliais žingsniais 
vaikščioti iš kampo į kampą 
Akelaitis pastebėjo, kad ke 
lios apatinės jo apytrumpės 
sutanos sagos buvo atsisegu. 

sios ir batų aulai švytravo 
pro skvernus.

Po trumpos tylos prabilo 
Lukošiūnas, maišydamas sti
klinėj arbatą:

— Aš turiu žinių iš Zarasų 
apskrities. Čia baudžiauninkų 
sumišimai kilo ponų Meišta- 
vičiaus, Beganski©, Mineikos, 
Zanderio, Lopacinskio, o ypač 
grafienės Pktaterieaės ir kurni 
gaikščio Mirskio dvaruose, 
Tai dideli dvarai — Pliaterie 
nės ketumi tūkstančiai dūšių, 
Mirskio tūkstantis šeši šimtai 
dūšių. Ir čia pasidarbavo Man 
zejus su Skvorcovu, atsivedę 
ulonų pulko eskadroną 0 štai 
dar dvarininko Koscialkovs- 
kio Paliepių dvare ir kituose 
gretimuose dvaruose maišti
ninkai ne tik buvo plakami, 
bet kai kurie dar suimti ir 
pasodinti Zarasų kalėjime.

Kalbant Lukošiūnui, Dimša 
vedžiojo piršta po žemėlapį, 
o Mackevičius žvilgčiojo pro 

jo petį, regimai taip pat no
rėdamas įsidėmėti vietoves.

Tuo tarpu Akelaitis valgė 
kas buvo padėta ant stalo, už 
gerdamas arbata, nes buvo 
išalkęs. Nutilus Lukošiūnui, 
Dimša pastūmė žemėlapį ir 
vėl pats ėmė kalbėti:

— Andai į Kėdainius pas 
grovą Marijoną Čapskį atva 
žiavo jo pažįstamas net iš 
Ašmenos apskrities. Pasirodo 
kad ir ten tas pats. Yra ten 
didelis dvaras su keturiais 
tūkstaučiais dūšių, grafienės 
Zamoiskos, mažesni dvarinin
ko Milevskio ir kitų. Valstie- 
čiai atsisakė eiti baudžiavą, 
ir sykį Vijos miestely susirin 
ko labai didelė minia — apie 
du tūkstančius žmonių. Cieso 
rius, sako, davė mums laisvę, 
lažo mes daugiau nebeisim, 
o jeigu mus nesės priversti, 
tai ginsimės. Dvi paras ėjo 
derybos su valdžios atstovu, 
o minia nuolatos augo. Tada 
pašaukė kariuomenę h maiš
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Pirmasis Pasaalie Lietuvi# Kongresas
R. SKIPITIS

(pabaiga)

Visos baidarės nuplaukė 
prie Kauno pilies griuvėsių, 
Čia baidarininkai išlipo ir gra 
žioj rikiuotėj, iškėlę irklus, 
atžygiavo į pilį, kur jau buvo 
susirinkę kongreso dalyviai, 
svečiai ir šiaip didoka minia 
žiūrovų. Buvo užkurtas lau
žas ir pravesta įvairi bei įdo 
mi laužo programa, kuriai va 
d@vavo sktn. V. Arminaitė.

EKSKURSIJOS

Rugpiūč'io 15 d. kongreso 
dalyviams karo aviacijos ae 
rodrome buvo parodytas Lie 
tuvos kariuomenės ir šaulių 
paradas Kitą dieną nemažas 
būrys kongreso dalyvių ir sve 
čių užsieniečių buvo nuvež 
tas į Gaižiūnų poligoną, kur 
Lietuvos kariuomenė darė ma 
nevrus Buvo matyti, kad mū 
sų kariuomenė padarė gilaus 
įspūdžio.

DULR buvo suorganizavusi 
k daugiau ekskursijų į gra
žesnes bei reikšmingesnes

(pabaiga i§ 2 pust.) 

mo ir nepriklausomybės.
Jei ruošiame Kongresą, tai 

tam, kad vieningos idėjos ve 
darni, bendromis jėgomis su 
keltume «avūarpy, ypač jau
nime, entuziazmą ir ryžtą ko 
voje už nepriklausomos Lietu 
vos teises. Parodykime kraš 
tui kuriame gyvename lietu
vių tautos kultūrines ir isto
rines savybes, nes tai yra mū 
sų pats stipriausias ginklas, 
ir be abejo jie rems mūsų 
bylą.

Šis Kongresas yra rengia
mas talkos būdu, todėl Brazi
lijos lietuviai, kur jie bebūtų, 
visi yra kviečiami prie jo pa 
rengimo prisidėti, jame daly
vauti, ir tu© įrodysime kad 
egzistuojame kaip vieninga, ir 
nepalaužiama tauta reikalau
janti savo krašto laisvės.

Lietuvos vietas — prie lenkų 
okupiiotos Lietuvos linijos ir 
į pajūrį. Į pajūrį specialiu 
ekskursiniu traukiniu rugpiū 
čio 18 d. išvyko kongreso da 
lyviai, DULR valdybos naciai 
ir būrelis studentų, iš viso 
daugiau kaip du šimtai asme
nų. Traukinys Iš Kauno į 
Klaipėdą ėjo pro Radviliškį, 
Šiaulius, Telšius ir Kretingą. 
Minėtų vietų šauliai, saulės 
ir minios žmonių gražiai ir 
iškilmingai sutiko mūsų sve
čius užsieniečius. Šaulės tei
kė gėles. Šiaulių stoty laukė 
orkestras su muzika ir choras 
su dainomis. Telšių stoty įtei 
kė adresų — sveikinimų, o 
vagonus papuošė gėlių Vaini
kais Į sveikinimus stotyse at 
sakinėjo kongreso vicepirmi 
ninkas red L. Šimutis. Šiau 
lių stotyje tarp kito ko jis 
pasakė: «Užsienio lietuviai gy 
vena troškimu matyti savo se 
nąją tėvynę Lietuvą laimingą 
ir iš visų savo jėgų stengiasi 
išlaikyti lietuvybę, kurią jie 
labai brangina, ir padėt* Lie 
?uvai stiprėti ir atgauti kai 
mynų užgrobtas žemes». Vi 
sos tos ekskursijos buvo ne
paprastai brangios širdžiai 
t’&k užsienio lietuviams — 
mūsų svečiams, tiek mums pa 
tiems — jų palydovams

NEEILINIS ĮVYKIS

Taip praėjo Pirmasis Pašau 
lio Lietuvių Kongresas, Tai 
buvo neeilinis įvykis mūsų 
nepriklausomo gyvenimo lai 
kotarpy. Jis pakėlė mūsų nuo 
taiką ir didesnį pasitikėjimą 
savimi. Jis garsiu ir skardžiu 
balsų pašaukė visus lietuvius 
sutartinai dirbti savo tautos 
labui.

Tokios nuotaikos buvo visų 
kongreso dalyvių — užsienio 
ir Lietuvos lietuvių, Jie tas 
nuotaikas perdavė Lietuvai 
ir mūsų kolonijoms užsie
niuose.

MUSU LIETUVA

Pavasario ilgesiu alpo širdis, 
Takuose šlamėjo nukritę žiedai 
Jų kvapas į tolį lydėjo mintis, 
Pavasario lūkesiu degė veidai. —-

O, sveikas, lauktasis! Tave suradau —- 
Bet man teatsakė vėjelis lakus 
Širdis suvirpėjo, aušra nuraudau.
Ir vėl pasileido skrajot po laukus.

Kur baltuoja bokštai, vienuoliai balti, 
Grakščiųjų pušelių tamsa apsupti, — 
Kažkas man pasakė — jį rasi tenai — 
Tylus vienuolynas viliojo senai.

Tavęs aš ieškojau naktis ir dienas. 
Surast negalėjau pasaulio kraštuos. 
Kai mane būtasis smiltynas užkas, 
Tu mane surasi kapuos užmirštuos

Rusinimui Vykstant Pabaltijo Gyventojai Gali 

Virsti Mažuma
Kas ketvirtas Estijos gyventojas — rusas — Pabaltiečių 
kolonistai — daugiausia 20—39 m, amž — Lietuvoje po 
keliolika Lenino, Černiachovskio, Kalinino, Ktaovo ir kt. 

kolchozų pavadiiimų — Kada pabaltiečiai sudarys mažumą?

(Elta) JAV Syracuse univer 
srteto prof. Kulski knygoje 
<The Soviet Regime» apie Pa 
baltijo tautas yra pasakęs: 
«Tautinė tų respubl kų sudė
tis kinta ir vieną dieną jų gy 

ventojai gali virsti mažuma 
jų pačių tėvynėje.» Faktai liu 
dija, kai prof. Kulskio duo
menys nėra išgalvoti.

Pagal sovietinio gyvenimo 
surašymo 1959 m duomenis

1964 m. liepos 4 d.

trijose Pabaltijo respublikose 
Estijoje, Latvijoje ir Lietuvo 
je buvo 1.041.000 rusų tauty
bės gyventojų (bendras gy
ventojų skaičius apie 6 mil.). 
Estijoje 1959 m kas ketvirtas 
gyventojas buvo rusas, Latvi 
joje iš 2 093.000 gyventojų ru 
sų buvo 556 000 Lietuvoje.

(pabaiga 6 pusi,)

VILNIUJE TARTASI 
ULTRAVIOLETINIŲ SPINDU

LIŲ KLAUSIMAIS

Biržolio 1 d. Vilniuje baigė 
si keturias dienas trukęs vi 
sos Sovietų Sąjungos pasitari 
mas ultravioletinio spęndulia 
vimo biologinio veikimo klau 
Simais. Be 300 sovietų moks 
liniukų iš 21 Sovietų Sąjungos 
miesto dar dalyvavo atstovą 
iš Bulgarijos, Vengrijos r Vo 
kietijos Lenkijos, Čelodova 
kijos, Jugoslavijos. Išfclausyta 
apie 120 pranešimų. Buvo pa 
žymėta, kad Sovietuose pla
čiai tyrinėjamas ultravioleti
nių spindulių veikimas į bio
logiškai svarbius junginius— 
baltimus, fermentus, į bakte
rijas ir virusus.

Tas pasitarimas, nors ofi
cialiai ir neminėta, daugiau
sia buvo skirtas apsvarstyti 
būdus, kaip ultravioletinių 
spindulių pagalba pakelti že- 
mės ūkio, ypač gyvul-ininkys 
tės produktų gamybą. Suva
žiavime rekomenduota suak
tyvinti naujų «dirbtinės sau 
lės» šaltinių kūrimą O Lietu
vos Žemės ūkio akademijos 
doc D Kukenys primygtinai 
pabrėžė spindulių paslaugą 
žemės ūkiui. Jo žodžiais (plg 
«Tiesą», nr 126 geg 31) «Lie 
tuvoje rudenį ir žiemą ypač 
maža saulėtų dienų Gaudami 
nedaug ultraviolet-inės energi 
jos, gyvuliai suserga ra-hitu 
ir kitomis ligomis jų p<.oduk 
tyvumas mažėja . Su ultra
violetiniu švitinimu buvo at
likti bandymai su 129 kiaulė
mis... Nėra abejonės, kad tai, 
kas dabar atliekama laborato 
rijose, greitu laiku bus pla 
čiai naudojama kolūkių ir tai 
rybinių ūkių fermose.»

tininkus apsupo. Ir žinai, ku
nige, kas tą kariuomenę atve 
dė? Gi Sumų gusarų pulko po 
ručikas grafas Tiškevičius, 
kad jį perkūnai!

—• Kuris Tiškevičius? — su 
sidomėjo kunigas. — Jų daug 
yra.

— Gi palangiškis—kretingiš 
kis Juozas Tiškevičius, Vil
niaus general gubernatoriaus 
adjutantas. Net ir Čapskis, 
pats aršus žmonių lupikas, 
keikęsis, kad Tiškevičius ter 
šiąs Lietuvos bajorų garbę.

— Tai kaip ten pasibaigt 
r u Zamoiskos baudžiaunin
kais? — klausė Mackevičius.

Dimša susijaudinęs giliai 
atsiduso:

— Blogai pasibaigė, kunige. 
Kai mžbia atsisakė paklusti 
ir išduoti savo vadus, Tiške
vičius su kariuomenė ir rai
tais žandarais puolė į žmo 
nes. Buvo sužeistų ir mirtinai 
sutrempta. Daugelį suėmė, nu 

plakė, kiti išbėgiojo.
— Nieko, nieko, — prako

šė pro dantis Mackev čius.— 
Ateis diena, kada jie vėl su
sirinks — su dalgiais kirviais 
ir šautuvais^ Jie primins savo 
nuoskai das ir ponams bajo 
rams, ir gubernatoriams.

— Lygiai taip pat grafas 
Tiškevičius pasižymėjo mal
šindamas baudžiauninkus ir 
Vilniaus apskrityje — ponų 
Kotvičiaus, Domeikos ir kitų 
dvaruose. Visų ir nesumtaėsi 
Panašių žinių ateina ir iš Šven 
čionių apskrities, — pridėjo 
Lukošiūnas. — Net nuostabu 
Tarsi kas vienu metu sukurs- 
tėEmūsų žmones prieš ponus.

Mackevičius praeidamas su 
davė krumpliais į stalą:

— Vargas, badas, rykštės, 
dvarininkų ir valdžios daro
mos neteisybės — štai kas 
sukurstė mūsų žmones!

— Suminėsiu dar pono Skir 
munto dvarą Šementaučizną 

Šve čionių apskrity, — tęsė 
Lukošiūnas, — Ten, panašia* 
kaip grafas Tiškevičius, pasi 
darbavo grafas Oteu jevas.im 
peratoriaus gvardijos rotmis
tras.

— Grafams tai ir pritinka, 
— piktai nusišaipė Macke vi- 
čius, - Juo didesnis ponas, 
juo mažiau žmoniškumo jo 
širdyje

— O pono Milačevskio Žo 
diškių dvaro baudžiauninkai 
susirinko prie kaimo kryžiaus 
kuni e, ir prisiekė kad jokių 
baudžiavinių pareigų nebeis. 
Štai kokių žmonių išaugino 
dvarininkų rykštės.

— Teisybė, Lukošiūnai, — 
pritarė kunigas ir staiga nu
sijuokė — Ne be reikalo mū 
sų tėvai mus mokė: «Rykšte 
lė sveikatai nepakenks, rykš
telė proto į galvą įvarys.»

— Na, d’bar atėjo mūsų 
eilė, kunige, — pritarė Dim 
ša.— Štai pono Skroctekio Ba 

gynų dvaro baudžiauninkai 
jau atsisakė eiti lažą

Kunigas aštriai pažvelgė į 
šlėktelę:

— Tamsta juos sukursteŲ 
pons Dimšia?

— Ne. Patys savo galva 
prie to priėjo.

— Tai gerai, kad savo gal 
va. Kurstyti jų nereikia. Sėk
mingiausiai juos kursto ponų 
rykštės ir ciesoriaus valdžios 
jiems daromos skriaudos Šių 
tai mes neturime nutylėti.

— Bet atsiranda ir kursty 
tojų, kunige. -- kalbė o šlėk 
telė — Prieš kurį laiką buvo 
pas mane atsibastęs net nuo 
Biržų kažkoks Mulduras, pa
bėgęs saldotas Anksčiau bu
vau jį susitikęs pas peną Be 
lezarą. Stebiuosi, kaip jis lig 
šiol nepakliuvo į žandarų na 
gus Tur būt, pažįsti jį, meis 
trai Bite?

—- Kur nepažinsiu! — atsa
kė Bitė, — Ponas Belazaras 

jau ne vieną kartą yra jį iš
gelbėjęs ir sušelpęs. Aš m<ai 
nau. kad jis įkiš savo kailį 
žandarams.

— Na. tai ką tas Mulduras? 
— nekantravo Mackevičius.

— Taigi pasirodė, kad jis 
atsibastė pas mane iš Šilėnų 
kaimo, kur Skrodskio bau 
džiauninkams aiškino mani
festą.

— Jis toks mokytas?
— Ak, kunige! Jis ten pri

kalbėjo visokių nesąmonių. 
Jis kalė žmonėms į galvą, 
kad tikrąjį manifestą pona- 
nusiėpę, o paskelbę prama
nytą.

— Ir žmonės patikėjo?
-r- Kunige, šiandien nėra 

tokios nesąmonės, kuria žmo 
nės nepatikėtų.

— O tai reiškia, ponas Dim 
ša kad gyvenimas pasidarė 
nebepakenčiamas, ir žmonės 
ima tikėti pasakomis apie 
nebūtus daiktus, (B. D )
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Šimtmečiais plaka nemarioji teatro sirdis 
WILLIAM’O SHAKESPEARE’O 480 M. GIMIMO SUKAKČIAI 

Beatričė Kleizaitė - Kerbelienė

(tąsa)

TEKSTŲ VAGYS JRPIRKLIAI

Maža tikslių žinių teturime 
apie Shakespeareo gyveni
mą, nežiūrint, kad tūkstančiai 
knygų apie jį parašyta, kurio 
se nevienas jų autorius vai
dino literatūros Scherlock Hol 
mes rolę. Nėra like nei kaiš- 
kų, nei užrašų, darytų paties 
Shakespeare’o, išskyrus 6 pa 
rašus, kerių keturiuose net 
pavardė nevienodai raidžiuo 
jama Nedaug yra išlikę vei
kalų iš Eiizabetos,. James I ar 
Karoliaus laikų, nedaug jtų bu 
vo ir atspausdinta, o todėl, 
kad autoriai perleisdavo vi
sas teises, parduodami sce
nos veikalą kuriai nors tea
tro grupei, gi pastaroji par
duodavo leidėjui- tik tokiu at 
veju, kada piniginis reikalas 
buvo didesnis už baimę, jog 
varžovė grupė pagrobs veika 
lą, kuomet jau šis bus vieną 
kartą išspausdintas. Autorite
tai tvirtina, kad kai kurie vei 
kalai buvo pavogti leidėjų, 
nuperiant «roles'» iš aktorių, 
užmokant jiems už pakartoji
mą mintinai išmoktos rolės, 
net siunčiant žmones, mokau 
čius stenografijos, kurie vaidi 
nim) metu nurašydavo tekstą; 
Shakespeare’o yra likę 37 
veikalai; iš jų 18 buvo ats
pausdinta dar jam gyvam 
esant, ir tik Pericles, mano
ma parašytas, bendradarbiau 
jant su vienu iš savo kolegų. 
Kiti veikalai spaudoje pasiro 
dė 1622. Shakespeare’as nie
kada nerašė veikalų, galvuda 
mas apie jų atepausdinimą. 
Jis netgi jų nelaikė literatū
ra Mes šiandien žinotume 
tik pusę to. ir tai menkesnių 
jo veikalų, jei ne du bičiuliai 
aktoriai Joiin Hemige ir Herb 
ry Condell, kurie surinko li
kusius rankraščius bei jau 
atspausdintus veikalus ir 1623 
metais išleido The Workes oi 
William Shakespeare. Šis lei 
d jei y s vadinamas Pirmuoju Fo 
lio («Folio» todėl, kad to lai
ko standartinis popieriaus la 
pas buvo lenkiamas pusiau, 
gaunant maždaug 13,5 x 8,5 
inčo puslapį. Gi veikalai, iš 
leisti dar Shakespeare’ui gy
vam esanS, vadinami «quar
to», nes popieriaus lakštas 
lenkiamas du kartu, gaunant 
ketvirtainį, maždaug 8x6 
inčo).

KŪRYBOS LAIKOTARPIAI, 
TEATRAI, AKTORIAI, 

ŽIŪROVAI

Dramaturgas Shakespeare' 
as formavosi laike pamažu, 
įgaudamas patirties Yra įpras 
ta jo darbus dalinti į 4 laiko
tarpius: I — bandomasis, mo 
kymosi laikotarpis, kuris bai 
g«asi apie 1586; II — komedi
jų ir istorijos meistriškumo, 
dramatinio augimo laikotar
pis, 1594 99; III — tragediją 
m- «karčių» komedijų laikotar 
pis, »si pats brandžiausias ir 
giliausias shakespeare’o kū
rybinis metas 1599—1608; ir 
IV — romansų bei tragikome
dijos laikotarpis 16C8 —13.

1593—94, kuomet Londono 
teatrai miesto burmistro po
tvarkiu buvo uždaryti, Sha- 
kespeare’as praleido savo kO 
rybinį laiką rašydamas eilė
raščius. Gi atsidarius tea
trams, vėl grįžta prie mylimo 
jo scenos darbo.

Dramos veikalų kūryba yra 
visada ypač veikiama paties 
teatro fizinių sąlygų. Pvz. 
graikų tragedijos buvo rašo
mos pastatymams atvirame 
lauke, Ibsenas rašė uždarai 
scenai pritaikintus veikalus, 
o šiaf dien, naudojaniis mo
derniais šviesų efektais, dra
maturgams vėl atsiveria kiti 
horizontai. Aišku, jeigu Sha- 
kespeere’as būtų rašęs šių 
dienų scenei, jis viską būtų 
k taip daręs. Pagaliau, norė
dami geriau suprasti jo vei- 
kbalus, turime šiek tiek susipa 
žinti su pačiu Eiizabetos lai
kų teatru. Skaitant befc kurį 
Shakespeare’o veikalą, mums 
kyla klaiMSimas dėl jo pasta
tymo, o ypač selenų pakeiti
mo (pvz, Anthony ir Oleopa- 
tra yra 43 atskiros scenos —- 
paveikslai). Dramaturgas tu
rėjo daugiau problemų scenų 
pervedimuose, negu jo vėles
nieji pasekėjai, rašę scenai 
su uždanga.

Eiizabetos teatras buvo kon 
venciooalus. Maža dėmesio 
buvo skiriama pačiai scenai, 
žiūrovo vaizduotė, sekdama 
autoriaus pateiktus žodžius, 
pati sus’kurdavo vaizdą Mo
terų aktorių Shakespeare’o 
laikais visai nebuvo. Veikalų 
herojes Julietą, Desdemoną, 
Ofeliją ar kurią kiką vaidin 
davo berniukai, kurių balsai 
dar nebuvo suvyriškėję. Ne 
daug buvo vargo su dekora
cijomis visą laisvę paliekant

t
Charles Pasarell Jr. — nauja JAV teniso viltis. Ch. P 

yra 19 m amžiaus, kilme portorikieties 1 mefro 86 cm. 
aukščio, yra nugalėjęs eilę pirmaeilių Š Amerikos ir pasau

lio teniso lošikų.

Sonetai
Tu neliūdėk, jei pasiimtų sykį 
Mane be užstato skaudus likimas;
Kuo gyvenau, šioj knygoj bus išlikę, 
Ir ji tošie tau mano atminimas.

Jei tu kada tą knygą atsiskleisi, 
Didesnę dalį jos sau skirtą rasi. 
Į mano kūną žemė turi teisių, 
Bet ne į tavo kilnią dalį — dvasią.

Neteko tas, kas liūną jau padiko, 
Gyvenimo mielių, to menko gero 
Vien kirminams ar gal bailiam žudikui, — 
Ar tokį lobį tau minėti dera?

Tik knygos tūris duoda knygai jėgą; 
Tai mano aš, ir su tavim jis lieka.

Vertė A. Churginas

žiūrovo vaizduotei. Ypač jei
gu dar dialogas vaizdžiai pa- 
rašytas Shakespeareo žo
džiai daug vaizdingiau suku
ria Capulet sodą (Romeo ir 
Juliet), negu tas sodas, su vi
sais vaismedžiais, būtų daili
ninko nupieptas drobėje. Pa
galiau tokios dekoracijos bu
lių taipgi labai nepraktiškos, 
vaidinant atvirame ore ar pa
state be stogo. Visas apšvie
timas tada tebūvi dienos švie 
sa, gi nakties soenos bei kiti 
laiko ar vietovės pakeitimai

William Shakespeare 

būdavo perduodami žodžiu.
Nebuvo EMzabetos laikų te

atruose nei pertnaukų, veika
lai nebuvo skirstomi į veiks
mus, scenos eidavo daugiau 
ar mažiau kaip šių dienų fil
mai. Žiūrovai primdavo Eliza 
betos laikų teatrą, lygiai kaip 
ir graikai buvo priėmę anti
kinio amžiaus teatrą. Darbi 
niukai ir ponios, pirkliai ir 
įsimylėjusios porelės — visi, 
kurie galėjo sumokėti įėjimo 
mokestį.

(B. D.)

LIETUVIŠKAS KRYŽIUS 
NEW YORKO PARODOJ

Lietuviškais ornamentais pa 
puoštas Kryžius jau stovi Pa
saulinės parodos aikštelėje. 
PP Lietuvių komiteto teko nu 
galėti visą eilę administraei 
nių sunkumų iki tókslas buvo 
atsiektas. Ypatingai daug šiuo 
reikalu pasidarbavo kun. L. 
Jankus. Be jo, k to pirm, 
prof. J. Stukas jr vicepirm.K 
Vasiliauskas irgi daug darba 
vosi kryžiaus pastatymo rei
kalu Iš Chicagos į New Yor 
ką kryžių atgabeno statybi
ninkas V, Šimkus, kuris pats 
paruošė kryžiui pamatus ir 
kryžiaus reikalais New Yor
ke, praleido dešimtį dienų. J, 
Poderis, J. Jankus ir J. Za- 
rauskas aktyviai talkininkavo 
kryžiaus pastatymo darbe.

Kryžiaus aikštelė yra 60x100 
pėdų dydžio, labai gražioje 
vietoje, prie Kodako paviljo
no. Belgų kaimo ir meditaci
jos aikštelės, Kryžiaus pa
grindinis užrašas yra: »Žuvu 
siems ir žūstantiems už Lie- 
tuvos laisvę » Jei pavyks kry 
žiu ir jo aikštelę užbaigti 
taip kaip PP k tas planuoja, 
tai nelieka abejonės, kad šis 
kryžius bus pats didžiausias 
teigiamos lietuviškos propa 
gandos įrankis per šiuos ir 
ateinančius metus. Kad šį di 
džiulį darbą tinkamai užbaig
ti, PP k-tui yra būtina gauti 
daugiau lėšų Jos siųstinos 
iždininkui Antanui Šetikui, 84 
11 101 St., Richmond Hill 18, 
N. Y, Lietuviai kontraktoriai- 
daržininkai, dirbą PP rajone, 
— Tallat Kelpša ir Jurgis Si 
rusas — padarys gėlyno pro
jektus, kurių įgyvendinimas 
nuo mūsų visuomenės dosnu
mo, Neatsisakykime paremti 
šį kilnų tautinį darbą 1 Tebū
na lietuviško kryžiaus darže
lis pats gražiausias visoje pa 
rodoje! Esant pakankamai lė
šų, bus pagaminti suoteliai, 
išpilti takeliai, kad ir patiems 
ir svetimiems būtų malonu 
lietuviško kryžiaus papėdėje 
besiilsint susimąstyti.

Spaudos—Informacijos 
sekcija
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Lietuvi
Klausyk ir remk

LIETUVIŠKA PROGRAMA
| kuri yra transliuojama kiekvieną) sekmadienį;

10 vai. ryt. per RADIO NOVE DE JULHO, 
vidutinėmis ir trumpomis 31 metro bangomis.

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

FABRICA DE MALHAS

I
 Petras Šukys

gamina meniškus ir stiprius megstinukus j Tūbelius nau
jagimiams ir kit.
Rua Jundiapeba, 45, Fone : 63-4258-Vila Zelina (arti Rs

Ibitirama ir Av. Zelina).

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

IRENE GRITÉNAS
Advogada

ESCRITÓRIO RESIDENÇIA
Praça da Sê, 323 - 10 ■ c/101ll02 Rua Coelho Neto, 281

Fone 33-9951 %Fone: 63-3697,"7^Prudentr

Máquinas Texteis Santa Clara Ltda. 
MÁQUINAS E ACESSÓRIOS TEXTEIS 

FUNDIÇÃO DE FERRO E ALUMÍNIO

Caixa Postal, 2093 — Tel. 63 7340

Fábrica e Escritório:

Rua Domingos Afonso, 50 — Vila Santa Clara 
V. Prudente — S. Paulo

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

ÀNUN€ IPÁVILONI©
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 tir spalvų guzikų ir 
lietsargiams dalių.

Didelis pasirinkimas medžiagų ir skoningas 
pasiuvimas, LAURO SANDRON vyriškų rūbųj

\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

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

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

lĖSCRITOGIO CONTÁBIL:

NAJCIMENli©
■ 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

ALEKSAS KALINAUSKAS
Advokatas

atlieka visus teisinio pobūdžio! darbus, kaip -įvairių 
bylų vedimas, inventarijų^sudarymas, deskitis, doku
mentų atitaisymas,', nuomininkų išmetimastūr kiti darbais

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

Tel. 31 2548 4,o-Sala 19- Tel. 37-0324
no 14,00 ik!. 18,00 vai.

PRANAS & ČIA. LTDA
Madeirae em gerai

SĖDĖ: RuaíiMéxico, <98 - 9.oąt- sala 904 — Bone: 52-0229 į 
EnderêçoJíTeiegrafico: «C AB IFU "N A »

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

Nanque - Estado de Minast Gerais

KIRPIMO ilRgjSIUVIMO MOKYKLA

“ J © f 5 J A 99

LIETUVIŠKŲ PAMALDŲ KA 
LENDORIUS

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

Jaçana klierikų kopi. 8,15 vai.
Bóm Retire, 10 vai.
Utinga 18,00 vai.,

Trečią:
Agua Rasa 8 valų
Moinho Velho 11 vai.,
Lapa 16 vai.,
Kiekvieną sekmadienį 
Mo o ca 8 vai.
Paskutinį:
Vila Anastacio 8,30 vai.;
Vila Bonilha 10 vai.

LIETUVIŠKŲ PROGRAMOS] 
TRANSLIACIJOS

(Lietuvos laiku)

VATIKANO RADIJAS

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

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

RIO DE JANEIRO

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

Mokina kirpimo siuvimo, madų mode 
lių braižybos ir pritaikomojo) .'meno.

Paruošia siuvimo ir kirpimo mokytojas
valdiškiems egzaminams' ((habilitação)

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

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

SIUVĖJAS
POVILAb AMBROZEVIČIUb
Rua dos Ciclames, 510 (sėdė 

propria) — Vila Belą

■■

a aa M”
3 s a-a 1S

VIENINTELIAI ATSTOVAI GARSIOJO VANDENS L I N D OI Y A

1FMA<M CAKKIFKI T.: ’3
LTM J

Rua Dino Bueno, 795 a»i835 
Telefones: 51-4019 e 51-2223

Caixa Postai 3967

Lindoya vanduo vrf j^ai žinomas gėrimas 
Kurio puikų vein...m3 į žmogaus sveikatą jau 
visi yra vienbalsiai pripažinę. Pabandykite, 
si tikinkite ir visados naudokite!

S Ã O PAULO

a ra e »•■■■•■ •

n«nn asRt>s»»i oaaa 9 ■■bbbbomb taowsíBORcsKgafiíiiCpntur’
į Ja«Hr ■■■•»« sana «■■■■na» «uh» aaaaaaaa ■ ■■■ auai b«uk ant1» asu a t aaaaasaa autam tfla* »»»•*■ aoua usa t. nyna aunu ■aacoMaauEaasasuBaMuaaEa aa*»»«eitaast s»e> «ari

Statybos medžiagos sandėlis ir įvairių geležinių daiktų,"indų bei darbo įrankių 
krautuvė tiktai pas
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AV. ZELÍNÁ, 515 — CAlX’A POSTAL. 4118 — SÃO PAULO

LIETUVIŠKOS DAINOS IR 
TAUTINIAI ŠOKIAI TELE
VIZIJOJE ŠĮ SEKMADIENI <

Lietuvių aukų «Ouro Para 
Bern do tsrasib įteikimas bus 
šį sekmadienį, liepos mėn. 5 
d. pusiau šeštą valandą (17,30 
vai) ne pusiau septintą, kaip 
buvo anksčiau skelbta. Viena 
valanda programa anksčiau 
pradedama del techniškų te
levizijos stoties, Canal 4, pa
togumų Lietuviai aukų įteiki 
me kviečiami gausiai daly
vauti ir nesivėluoti.

Tarp 19 i** 20 vai daines ir 
tautiniai šokiai bus matomi 
S Ibirapueros. iš «Cidade Co
lonial» programos.

Meninę programą išpildys 
Liet. Kat. Bendruomenės cho
ras ir Ateitininkai

LIETUVIŠKA RADIJO 
PROGRAMa NEBUS 

NUTRAUKTA

«M. L > buvo rašyta apie su 
stabdymą lietuviškos radijo 
programos iš Radio 9 de Ju
lho stoties, sekmadieniais 10 
vai. del pinigų trūkumo sto
čiai apmokėti Programos li
kimas buvo svarstomas Tre
čiojo Pietų Amerikos Lietu
vių Kongreso Finansų Komi 
sijos posėdy. Turint dėmesy, 
kad radijo yra galindas įran 
kis kongreso propagandai pra 
vesti, tai komisija nutarė di
desnę dalį radijo išlaidą ap
mokėti bent ligi kongreso. 
Tuo būdu buvo išvengtas lie
tuviškos radijo programos nu 
traukimas. Nuo šio sekmadie
nio vėl bus lietuviškai progra 
ma perduodama.

PRANEŠIMAS

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

«VILLA LITUÂNIA»
Piazza Asti25 {Via Casalmonjerrato 33. Tel. 78.90 33. 78.00.14) 

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

Pageidaujama, kad ėl apsistojimo laiko būtų
’ susitarta iš anksto.

KOLEGIJOS VA OVYBÊ.

LIETUVIS ADVOKATAS
Albertas Pavilaiicius

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 Andar Res.: R. Fernando Falcão, 35 
Fones: 37-0395 ~ 35-5650 33-6011 São Paulo

Lietuviškas žodis, daina ir muzika aidi 
tropikų padangėje iš

RADIO 9 DE JULHO stoties São Paulo mieste, 
vidutinėmis ir trumpomis 31 metro bangomis, 

kiekvieną sekmadienį 10 vai. ryto.
Per radijo galima pasveikinti gimtadienio, vardadienio 

"vestuvių ir kitomis progomis.
Radijui laiškus siųsti šiuo adresu: caixa postal 4118, 

São Paulo. Fone: 63-5975.

TIPOGRAFIA BALTICA
Lietuviška Spaustuvė

ALEKSANDRAS DUMBLIS
Atlieka įvairiausius spaudos darbus pramonei bei 
prekybai. Dėžutės elektros lempoms — Spausdina 
suviniojimui popierį iki trijų spalvų (krautuvėms). 

Fabrikuoja «Papel ondulado».
Rua Eduardo Leopoldo, 10 {Coroa), Telefonas 8-6423.

Laiškams: Rua General Fonseea Teles 606, s. Paulo-

— Laiškai: O. Genytei—As 
ferauskienei, M. Vinkšnaitie- 
nei, L Bendoraičiui, V. Rin
kevičiui, K Navickienei, Aug. 
Žemaitaičiui, Jurgiui Matelio 
niui. 

/
— «Mūsų Lietuvos» prenu

meratą apsimokėjo: Kun. J. 
Šeškevičius 3 000 cr , Myko 
las Krutulis 2.000 cr , Pranas 
Satkūnas 2.000 cr.. Z. Bačelis 
2.000 cr., Stasė Jurgutienė 
2.000 cr , Julius Ambroziejus 
1.500 cr.

—Praėjuss avaitę staiga mirė 
Veronika Šrubšienė, 73 m. am 
žiaus, kilusi iš Jūžintų para
pijos.

— São Roque mažosios ku 
nigų seminarijos profesorius 
kun. J. Šeškevičius atostogas 
praleidžia Vila Zelinoje, ku 
rias panaudoja Jaunimo Šven 
tės ruošimui.

- PETRAS ŽARKAUSKAS, 
V Anastacio Mokyklos Globė 
jų Būrelio pirmininkas ir BA
LYS TŪBELIS, Lietuvių Sąjun 
gos Brazilijoje vicepirminin
kas, Trečiojo/Pietų Amerikos 
Lietuvių Kongreso Rengimo 
Komiteto Finansų Komisijos 
nariai pasižadėjo kongreso 
rengimo darbus paremti stam 
besue auka — Cr.S 70 000,00

Apie komisijos darbus pla
čiau bus parašyta sekančiame 
«M. Lietuvos* numeryje,

— Artėjant Kongresui rei
kia stiprinti chorą ir tautinių 
šokių grupę. Choran kviečia 
mi nauji ir buvę choristą ’̂ 
kad išėjus scenon būt galima

Tenai šoksim šokinėsim... Bus linksma ir gražu...
Vyrų Brolija 9 d. rugpiūčio mėn. organizuoja šaunų

P I K NIN K Ą JURUBATUBOJE
Autobusai iš V. Zelinos išvyks 6 vai. ryto. Bilietus 

reikia iš anksto įsigyti pas Brolijos valdybos narius.
Vienas autobusas išvažiuos iš Casa Ve'rde, Bilietus 

galima įsigyti pas Matelionius, Taip pat V. Prudentėje 
bilietus galima gauti pas M. Tamaliūną, Rua Agostinho 

Latari, 346 Kartu vyksta orkestras. Bus šokiai, 
žaidimai su premijomis.

(pabaiga iš 3 pusi) 

rusų kolonistų skaičius siekė 
apie 8,5% visų gyventojų.

Rusų gyventojų kurdinimas 
Pabaltijy tebevyksta Per kį 
tsą gyventojų surašymą rusų 
gyventojų Pabaltijy bus ras
tas žymiai didesnis skaičius. 
Būdinga, kad pgl «Nachrich 
ten aus dem Baltikum» (nr. 
24) duomenis iš Rusijos atvy 
kusiųjų tarpe didžiausią kolo 
nistų skaičių sudaro 20—39 
m amžiaus rusai Jie daugiau 
gyvena pramonės centruose. 
Estijos ir Latvijos miestuose 
0-9 m amžiaus vaikų tarpe 
rusai vaikai sudaro jau 50%• 
Netenka stebėtis, kad statis
tika remiantis Estijos moky„ 
klose 33% sudaro rusų mo
kyklos

Estijos įmonėse, ypač dega
mojo skalūno, celiuliozės, teks 
tilės ir mašinų statybos pra
monėje direktoriai, skyrių ve 
dėjai ir vyr inžinieriai — ru
sai, auga ir rusų — darbinin- 

gražiai atstovauti São Paulo 
lietuvius; Kongreso parengia 
mieji darbai vyksta vieningai 
ir sėkmingai. Šis kongresas 
bus visų lietuvių, todėl ir lie 
tuviai, sulig savo išgalių pri
valo jo darbus remti. 

VĖL VISI į V ANASTACIO!!!

Dr. J. Basanavičiaus vardo lietuvių m-los Globėjai 
kviečia dar kartą atsilankyti į jų ruošiamą

VAKARĄ,
kuris įvyks š. m rugpiūčio mėn. 1d. 20 vai., to paties 
vardo mokyklossalėje, Rua Camacan n; 625,

Programoje bus pakartota S. Kapnio 2-jų veiksmų 
komedija “PLUTELĖ IR PELĖS“. Po vaidinimo šokiai 
ir žaidimai iki 4 vai. ryto

Pakvietimus ir staliukus iš anksto užsisakykite pas 
M los Globėjų Valdybos narius.

Valdyba

PIGI IR GERA KOKYBĖ! . „
v

Česlovas Jakiunas Y.;.:.--'
Parduoda ilgam išsimokėjimui raštinėms, krautuvėms 

ir. kitiems tikslams rašomas, skaičiavimo, kasos 
registravimo mašinas (registradoras), su fabriko 

garantija vieniems metams.
Raštinė: Rua Newton Prado, 186, Tel. 52 2289, S. Paulo 

Tautiečiams didelė nuolaida.

kų skaičius. Tačiau atvykę 
kę rusai dirba ne tik pramo 
nės srityje.

Rusų skaičius vis didėja 
sveikatos srity švietimo ba
ruose, moksle,^muzikoje, lite 
ratūroje, mene, viešoje tar
nyboje (milicija), jau nekal
bant apie geležinkelį ir laivi- 
mnkyafcę — šios visiėkai atsi- 
dūrusios rusų rankose. Visur 
stebimas tų atvykėlių rusiška 
sis charakteris, papročiai ir 
tai nepriimtina vietos gyven
tojams.

Rusų invazija į į Pabaltijį 
su kitokiaus gyvenimo papro 
čiais ar stiliumi — jie gi vi
siškai skirtingi nuo pabaltie- 
čių tautose ligi šiol puoselė
tų — žinoma, palieka žymes 
ir tai jau keičia kraštų vaiz’ 
dą. Dėl to ir sovie ai taip lin 
kę suteikti rusiškus pavadini
mus ar jų veikėjų pavardes 
gatvėms, aikštėms, o provin 
cijoje ir kolchozams

Štai, pagal iš Lietuvos gau
tas žinias tik Lenino . vardo 
kolchozų Lietuvoje esama 17, 
I. Černiachovskio — 14, M, 
Kalinino — 10, V. Čiapajevo
— 5 ir t.t. Kas Lietuvoje yra 
girdėjęs apie A. Metrosovą?
— dabar ir jo vardu pavadis 
ti kai kurie Lietuvos kolcho
zai.

GUANABAROS GUBERNATO
RIUS UŽ LIETUVOS PASIUN 
TINYBÉS IR KONSULATO

TEISIŲ SUGRĄŽINIMĄ

Elta Press iš Romos prane 
ša, kad Romoje lankantis Gua 
nabaros gubernatoriui Carlos 
Lacerda, jį aplankė Romos 
lietuvių delegacija kurią suda 
ré pre!. V. Mincevičius, Ro
mos Liet. Bendruomenės pir
mininkas, prel. Z. Ignatavi
čius — Lietuvių Kolegijos 
Rektorius ir K. Lozoraitis. 
Guanabaroe gubernatorius pa 
aiaadėjo paremti S, Paulo Lie 
tuvių prašymą gražinti pasiun 
tinybei ir konsulatui padėlį, 
kokia buvo prieš 1961 m.

Net ir kultūros institucijos 
pavadinamos rusiškai ir ypa 
tingai vengiama jas pavadin 
ti Pabaltijo tautų kuftiuros vei 
kėjų vardais šitai Estijoje Ta 
lino miesto centrinė bibliote 
ka pavadinta Maksimo Gor 
kio vardu, universitetiniame 
Tartų mieste rasime «Gogolio 
biblioteką» ir pan.

Tiesa, Lietuvoje, pvz Vii 
niuje kino teatrai dartebevei 
kia su lietuviškais pavadini 
mais (Pergalė, Tauras, Nėris, 
Žvaigždė), tačiau šalia jų jau 
rikiuojasi Pionierius, Maskva 
ir Spalis ir vėliau jau atsiras 
«Komunistas» ar «Gagarinas» 
bei jiems panašūs.

»—1 m i >—n- i >

— VILA ZELINOS LIETU. 
VIŲ KUNIGŲ telefonas 63-5975 

NAUJAS ADRESAS

Tėvų Jėzuitų J. Giedrio, J. 
Bružiko ir J. Kidyko naujas 
ir nuolatinis adresas yra šis:

RUA LITUANIA, 67, MOOCA, 
13, S PAULO.

Telefono dar neturi, bet ga 
Įima skambinti farmacijai 
93—2341 ir prašyti, kad juos 
pašauktų.

LIETUVIAMS NUOLAIDA!
užsisakant gerus batus pas 

JONĄ PETRIKĄ
jo paties batų krautuvėje. 

Rua B. de Itapetininga, 262, 
4‘0 and, sala 406,Tėl. 35-8873.

SKAITYKITE IR 
PLATINKITE VIE 
NINTELI PIETŲ AMER|KOS 

SAVAITRAŠTI «MŪSŲ 
LIETUVA».
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