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Jdunimds Gyvas Kongreso Simpoziumuos

< Plačiajame
Š. AMERIKA. Jau tiek daug 

visokių, rakietų paleistai erd 
ves, ir be žmonių, ir su žmo 
nėmis, kad kažin, ar begali
ma laikyti didesne • naujiena, 
kai dar yiena daugiau jų iš 
leKia į begalybę Tačiau pas 
kutintųjų GEMINI X pasiseku 
si trijų dienų kelionė erdvė 
se yra verta atžymėti Tuo 
skridimu amerikiečiai pasie
kė net penkių naujų laimė
jimų

«GEMINI X» ne tik pasivi 
jo ir surado erdvėse porą va 
landų anksčiau iššautą rakie- 
tą \G''NA X ir su ja susijun 
gę skraidė net 40 valandų, 
bet jie pasinaud jo toje ra 
k etoje sukrautu kuru pas kel 
ti į car didesnes aukštybes, 
net 760 k’lometrų, kur dar nė 
vienas žmogus nebuvo iški 
lęs Per trejetą parų skraidy
mo net 9 kartus astronautai 
1 akeitė orbitą Taip pat pir- 
mą kartą astronautas Collin 
net du kartu išlipo iš s vo 
erdvėlaivio į erdvę Pagaliau 
GEMJNi X samdo ir prisiar
tino prie kovo mėnesio iššau 
tos raketos A GENA VI i- as 
tronautas iš GEMI ! X išli 
po, p įskrido prie AGENA V1H 
ir atšrubavo nuo jos prietai
są rinkusi erdvių dulkes ar 
ba smulkiuosius meteoritus ir 
tą aparatą atnešė i savo erd 
\ ė ai v;

si tie nirmą kartą atlikti 
ir pasisekę bandymai įrodė, 
kad bus galima jau nebela 
bai t limoje a-eityje iššauti į 
erdves žemėje pagamintas da 
lis aparatus, jas tenai surasti 
ir sujungti sušriubuoti Į savo 
tiškus namus ar kambarius, 
laboratorijas* kad į juos bus 
galima nusiųsti maistą ir ku
rą kad iš vieno erdvėlaivio 
astron t tai mokslininkai ga
lės persėsti į kitą. Visi tie da 
lyteai yra labai svarbūs atei
ties kelionėms į Mėnulį, Mar
są ir kitas planetas.

■ Gaila, kad toje pat pažan
goje Amerikoj© praėjusią sa 
vaitę pasikartojo kruvinos 
riaušės Klevelande. Naujorke 
ir kitur. Nežmoniškai didelių 
karščių įkaitinti ir v sokios 
propagandos kurstomi juodo 
sies rasės žmonės ypač jau 
nuoliai puolė baltuosius poli 
ciją. sudegino daug® namų, 
plėšė krautuves. Nebepakako 
miestų policijos tvarkai atsta 
tyti, reikėjo šauktis net ka
riuomenės pagalbos Braziii 
jos žmonėms tokios baltųjų ir 
juodųjų žmonių kovos nesu 
pramanios. Bet a erikoje, 
kur juodasis žmogus ilgius 
metus buvo paniekintas, bal
tųjų po palu laikomas į ge
resnes mokyklas nepriima 
mas, geresnių darbų negauda 
mas pagaliau nebeiškenčia pa 
žeminimo ir reikalauja sau ly

Pasaulyje
gių telsifį, ir už tas teises ko 
voia
tzaagaiwa^ im.-.iwgntagna

PIETŲ VIETNAMAS

Ir Indijos ministerė pirmi
ninkė Indira Gandhi ir Angli
jos Wilsonas vyko Maskvon 
ir pašė Sovietų vyriausybės 
tarpsninkauti ir paveikti Šiau 
rėš Vietnamo komunistus de 
rėtis su Pietų Vietnamu ka 
rui užbaigti. Deja. Rusijos 
valdovai atsisakė tarpinio 
kauti.

Tuo tarpu Vietnamo komu 
nistai grasino teisei ir pas 
merkti a m e r i k i e 
čius lakūnus kukėjo bombar 
duoti Haiphoogo uostą ir Hai 
nan žibalo sandėlius Popie 
žiui, Raudonajam Kryžiui ir 
įvairių valstybių vyriausy 
bėms prašant, o pasaulio spau 
dai stipriai pasisakius prieš 
tokius teismus pagaliau ko 
munistai «atidėjo teismą, neri 
botam laikui»

Lietuva Girdėjo Pasaulio Lietuviu 
Jaunimo Baisa

(tęsinys iš praeito nr) 

veKec ELOJE

Venecueles a st-ovė J. KIo 
vaite nraupšė kai atvyko 8 
delegatai Lietuvių ten yra 
apie 7(0 iš jų apie 100 jauni 
mo. Dauguma lauko tečhniš 
kas mokyklas Kapelionas 
kun A. Perkamas pt dedamas 
jaunimo, veda radijo valandė 
lę. Jaunimas jungiasi prle an 
tikomunjstinės veiklos Prašė 
daugiau medžiagos kad galė
tų išvystyti gilesnį antikūnui 
nistinį vetkimą.

VI Venckus įteikė dovanė 
les V. Kantautui -ir soliste1 
Z. Valatkaitei,

reikalas JAV vyriausybei ir

BRAZILIJA

Krašto politinis gyvenimas, 
kiek tai galima patir i iš di
džiosios krašto spaudos yra 
neramus ir Įtemptas Prezi
dentas Castelo Branco sušau
kė net specialią parlamento 
sesiją Ypač daug nemalonu
mų ir neramumo sukėlė Rio 
Grande do Sul busimieji gu 
bernatoriaus rinkimai. Mat 
prezi entas Castelo Branco 
nori, kad ten būtinai pristų 
jo žmogus (Peracchi Bar 
celos'' bet opozicija .»r, sa 
ko. didžioji estado dauguma 
nori piofesodaus (prof Čir 
ne Lima) kuris esąs labai 
sąžiningas vyras. Opozicija 
graso boikotuoti r.nkunus O 
prezidentas sak«. , kad atims 
politines teises tiems, kurie 
tuos rinkimus boikotuos.

Brazilija ir S Paulį aplan 
kė Izraelio prezidentas Ša 
zar Visur jis buvo iškilmin
gai ir garbingai žmonių su
tiktas

VOKI E I ĮJOJĘ

Kuo v. Damijonaitis p ane 
šė, kad iš Vokiet jos atvyko 
±6 asmenų -Alg Lingė papa 
šakoju kad pasibaigus emig-a 
cijos bangoms ten paliko dau 
ginusia senesni ligoti Vieniu 
telis jaunimo lizdas <asa 
rio 16 gimnazija . Buvę Vasa 
rio 16 gimnazijos auklėtiniai 
dabar daugelis organizacijų 
vadai okietijoje yra apie 
700 800 jaunimo iš jų apie
80 studentų veikia Studentų 
s ga ateitie nkai skautai 
e rangelikąi

KLudo išsisklaidymas. Nei 
viename mieste nėra dauginu 
kaip 6 organiząciji s nariai. 
Bene veikliausi i studentų or

Mūsų jaunimas turi gausiai
energijos. Stovykla, kongreso 

ganizacija — ateitininkai Lei 
džiamas biuletenis ATEiTlN. 
Ateitininkų yra visose organi 
zacijo'se, jų vadovybėse \a 
sario 16 gimnazijoje atei inin 
kų yra 20. Skautai paskutiniu 
metu pradėjo smarkiau veikti.
Vasario 16 gimnazijos tauti 
nių šokių grupė itin stipri. 
Berlyno iestivaly laimėjo II 
vietą

Jaunimas aktyviai reiškiasi 
Lietuvių bendruomenėje vo 
kietijoj susiorganizavo 3 tau 
tinių šokių grupės Hamburge 
veikia sporto klubas.

Prašė atvykti moisytojauti 
Vasario 16 gimnazijoje. Tai 
būtų gražiau negu vykti mo
kyti laukinių Taikos korpuse.

Atvykę i’š užsienio studen 
tai turėtų palaikyti ryšį

Iš Anglijos atvyks 9, iš Pran 
cūzijos — 8.

Kongrese dalyvauja ben 
druomenių vadovai: a. Rinku 
nas, dr. Songaila, kun Tarno 
šalnas, bt. barzdukas. Daly 
vauja tėvų marijonų provin 
molas kun. V Rimšelis, eilė 
jėzuitų, grupė Nek Pras. se. 
sėlių kazimieriečių Yra atvy 
kusių iš -toliau. Alseika Ber 
nardas Brazdžionis pranciško 
nų proviuciolas kuo u An- 
drUKUb, uFm

Kongrese dalyvauja apie 
125 iš užsienio atvykę atsto 
vai.

įSFEiGfAA • ųAULlO
JAUni M.) O. 4 i Ka i

Gaiiiuš-ybė pasružiaugė, 
kad visuose kraštuose lietu
vių jaunumas stengiasi nepa 
kęsti Kitataučių jūroje, dirba 
Lietuvos laisvei ir nepriklau 
somyoei atgauti

Baigiant rytinį posėdį buvo
s (išryti Pasaulio Lietuvių 
Jaunimo centrinė organizaci 
ja. įsteitgta -’asaullo u^et Stu 
denių s ga Organizacijų struk 
tūros apmatai priimti, detalės 
bus sudaryto-- vėliau.

J Pr.

atidarymo vakaras su pzamo- 
gomis liepos 1 d. antros die 
nos ryto posėdžiai pareikala
vo nemažai jėgos, tačiau ir 
penktadien o popietėje simp© 
ziumai, kurių buvo net 8, bu 
vo gmsūs ir dalyviais, ir su
manymais—svarstymais.

JAUNIMAS IR VISUOMENĖ

Net ir organizacijų — visu©14 
meninio veikimo posėdis bu. 
vo gražiai sėkmingas Čia bu 
vo siūloma organizuoti jauni
mo vadų studijų savaites, ska 
tinta sudaryti glaudų ryšį tarp 
lietuvių visuomenės ir jauni- 
i- o, telkti daugiau narių į jau 
nimo sąjūdžius išryškinti jų 
tikslus.

AKTYVŪS PRIEŠ

KO MU N S TŲ KĖSLUS:

Pilnutėlė salė buvo simpo 
ziume apie komunizmą Buvo 
pažymėti kad komunistai, 
kur tik įsigali, stengiasi sunai 
kinti intelektualus o užsieny 
je esą intelektualai oaugelis 
minkšti, juos norima laimėti 
propaganda Posėdyje yp«ač 
buvo išryškinti komunizmo me 
todai Mūsų jaunimui susida 
ro pavojus universituoie kur 
yra daug komuni-tuojančių. 
Tragiška, kad vyresnioji kar 
ta nepar uodą savo žinių apie 
komunizmą ’T leidžia jaunimą 
klaidinti. Įdomu kati jauni 
mas parode di sėlį supratimą 
komunizmo kėslų ir umelj 
ryžtką veikti prieš jų užmačius

LIETUVIŲ KARINIAI 
DAUNiAi

Veteranų grunte nebuvo gau 
si. Kėlė mintį kad Amerikos 
visuomenė būtų gerai puinfor 
muota, jog kariauja lit tuviai 
Amerikos daliniuose Keltas
reikalas suorganizuoti grynus 
lietuvių dalinius JAV kariuo 
menėje Buvo suminėta, kad 
tautinių grupių branduoliai 
Amerikos kariuomenėje suda 
romi specialiame uždaviniams

Veteranų posėdy pabrėžtas

visuomenei išryškini., kad iiė 
tuviai kovojo ir kovoja prieš 
komunizmą. Aviacijoj’e para 
šitšninkuose nemažai lietuvių,

JAV LITUViŲ JAUNIMAS

Amerikos liet simpoziume 
vyravo vyčiai Balzėkas kai 
bėjo apie lietuvių kult muzie 
jų. Ant Mažeika kėlė mintį 
kad* turime daugiau-anglų kai 
ba rašyti apie Lietuvą. Kun 
A.. Valančius išryškino, kad 
nedarant skirtumo ta^p Ame
rikoj gimusių ir čia atvyku
sių, visi išvien turi dirbti dėj 
Lietuvos.

Adv. K Savickas* priminė 
reikalą jaunimui domėtis spor 
tu. Sportin ūkas Ruzgys papa 
šakojo kad jvai'ūs kraštai jį 
samdė treniruoti jų sporto ko 
manuas

(Bus daugiau)

1
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Músu Dvasia ir Siekiai
I

CHICAGO — Ryšium su Pa 
šaulio iietavių jaunimo kon
gresu ir Dainų švente Šv. 
Kryžiaus lietuvių parapijos 
bažnyčioje sekmadienį buvo 
iškilmingos šv. lišios, kurias 
koncehebravo vyskupas Pra
nas Brazys, kun Markaitis, 
S J., kun. Kijauskas. S J., ku 
nigas pranciškonas Prakapas 
ir kun Pugevičius Gražiai 
giedojo «Dainavos» ansamblis 
ta kinamas &Vyčių» choro. įs
pūdingai išpildė Naujalio šv. 
Mišias «Vulnerum Christi» ku 
rios bus' giedamos apdarant 
Šiluvos koplyčią Wa«hingto- 
t e Iškiliai solo giedojo solis
tė Prudencija Bičkienė Catli 
ko S&rolios « viarvja» ir su cho 
ru giedojo «Marii Mater Gra 
tiae» — Guido),

Kun, Bruno Markait s lietu 
yių jėzuitų išeivijoje provin- 
ciolas, pasekė neeilinį pa
mokslą, nusakydamas, kas y- 
ra mūsų bendra kalba ir ko
kie yru, mūsų bendri uzdavi 
ntai;

1 Nors esame gi i ę ir užau 
gę įvairiuose kraštuose, mus 
jungia bendra kalba. Bet ne 
vien žodžio kalba o gal grei 
č au bendra dvas a tautinis 
veidas ir kultūrinis paliki 
mas, kutie mus savotiškai iš- 
SKiria Kurie mus paženklina, 
kur e mus praturtina ir ku 
rie mus jgaliua atiduoti savo 
duoklę ue tiK tėvų žemei bet 
ir žmonijos bendr omenei, 
kuruos gyva ir veikli dalis 
$same

2 áenlri dvasia, kuri per- 
SoKa kalbos skiriančias šie 
nas ir jos ribotu u us. kuri re 
miasi kalba, bet ja n siribo 
ja Be įdra dvasia kuri išeina 
į plačiuosius vieškelius yra 
atvira kultūrų laimėjimams ir 
naujoms niėjoms ypač kai 
jos uždega kūrj binę ugnį r 
vaizduotei duoda sparnus. Ta 
bendra dvasia kuri yra tik 

rai katalikiška ne Romos ri
tualo prasme, bet tuo širdies 
gerumu ir platumu, kuris vi
sus apkabina, visus bando su 
prasti su visais bando ben
drą kalbą rasti

3. Tautinis veidas, mūsų nuo 
mone, nėra nacionalistinis ru 
sistatymas su įtarimu ar su 
draugiškumo stoka žiūrįs į ki 
tas tautas. Ir ne per daug 
siaurai suprastas patriotizmas 
kuris mus apsupa ghetto ir 
mūsų žvilgsnį užbrėžta trum 
paregiiškumu Tautinis veidas 
— tai specifinis mūsų asmens 
identiškumas, kuriame teigia 
mai, veiksmingai ir kūrybin 
gai pasireiškia gerieji lietu 
vio bruožai.

4 Prie bendros dvasios ir 
tautinio veido turime būtinai 
prijungti kultūrinį palikimą, 
kuris tiek mūsų asmeniui tiek 
mūsų kūrybai duoda savitą tu 
rinį ir sunkiai išsemiamą min 
ties bei formos lobyną Kur 
mes begyventumėm, kurios 
kultūros įtakoj galvotumėm 
ir kurtumėm, mūsų kultūrinis 
paliki ras yra ir įgimtas tur 
ta^ ir tampriai su mūsų kury 
ba surištas įkvėpimo šaltinis. 
Kaip tik dėl šio kultūrino pa 
likimo mes esame turtingos 
m. ie jo ne vienas pajustu 
mėm ir spragą ir reiKalą dai 
rytis ir eškoti pakaita io

MŪSŲ TIKS. AI

Toliau savo pamoksle kun. 
1 . Markaitis nurodė bendrus 
tikslu»;

1. Kiekvienai organizacijai 
re kia gerų vadų. Bet šiais 
laikais kai kyla ne tik gyve 
nimo lygis, bet ir bendrasis 
išsilavinimo pajėgumas, mūsų 
dėmesys krypsta į gabųjį ir 
stipriai talentingą mūsų jauni 
mą į gyvybinį rrikulą suda 
ryti jam sąlygas pasiekti aukš 
tojo ir specializuoto mokslo 
geriausiuose pasaulio unlver 

sitetuose. Mūsųsup ratimu, va 
dovaująntieji asmenys tiek, 
jaunoje, tiek vyresniojo lietu 
vių kartoje turėtų dėti pasiry 
žusias ir pastovias pastangas 
p «rūpinti sąlygas rinktiniam 
mūsų jaun'mui baigti geriau 
sias aukštojo mokslo įstaigas*

Praėjusitą vasarą sukako 25 
liūdni metai, kai Lietuva ne
teko nepriklausomybės Mūsų 
visų patirtis sako, kad stip 
riausias ginklas kovoje už ne 
priklausomybės atgavimą ne 
mažinant politinių veiksnių 
svarbos yra mūsų kultūriniai 
laimėjimai, ypač kūrybinių 
pastangų vaisiai įdomu, kad 
vienas didžiųjų Chicagos dien 
raščių «Sun Times* pirmą l«ar 
tą skyrė vedamąjį lietuvių rei 
kalams po sėkmingo ir aukš 
to meninio lygio koncerto ku 
rį pernai su. engė Chicagos 
Lietuvių Opera. Gerai žino 
me, kaip plačiai Lenkijos var 
dą išgarsino ir kiek daug jai 
simpatijų laimėjo Chopin ir 
Paderewski. O kur kitų gar 
sus kūrėjai. Todėl mums atro 
do nepaprastai svarbu kreipti 
ypatingą dėmesį į'kūrybą re 
į kultūrinius laimėjimus.

Ne visuose kraštuose, j l'i 
riuos emigravo lietuviai, y^a 
lygiai geros- sąlygos lietuviš 
kos kilmės jaunimui rū’ų la 
bai svarbu, kad JA' bių lietu 
viškbsis jaunimas ištiestų pa 
galbos ranką kitų kraštų lie 
tėviškajam jaunii ui. ypač 
ter> kur var'gas didesnis, rei 
kalas --varb snis. Turineatei 
ti į pagalbą jaunimui ypač 
Piebų Amerikoj

4. Kur mes begyventumėm; 
esame kitų kultūrų pasaulė 
žiūrų, mąstysenų įtakoje Kul 
bū inė integracija neturi tūli 
nei siaubas, nei pagu< < a, i • t 
aiški ir subrendusi progų i a 
pasisavinti iš kitų, ką jie turi 
geriausio Kitaip mes tampa 
me gana tamsaus akligatvjo 
aukomis ir nesugebaune neį 
savo uždavinių, nei savo ta 
lentų nei savo laimėjimų tarp 

tautiniu mastu
Švč- P Marijos Gimimo lie 

tuvių parapijos bažnyčioje ir 
gi buvo koncelebracips šv 
Mišios kurias atnašavo vys 
kūpąs V. Brizgys su kitais ku 
nigais. Pre] Audrys Bačkis, 
Apaštališkosios atstovybės se 
kretomus San Jose, Costa Ri 
coje. pasakė turiningą ptanin 
gą ir logišką pamokslą apie 
jaunimo pareigas Bažnyčiai, 
tautai ir pasauliui, raginda 
mas jaunimą atkreipti dėme 
sį į dvasinių pašaukimų rei 
kalą

Gietk)j>o parapijos didysis 
choras diriguojamas Antano 
Giedraičio. >olo giedojo Alvi
na Giedraitienė

Po pietų International Am- 
phi-teatre įvyko įspūdinga tre 
čioji JAV-bių ir Kanados lie 
tavim dainų švetatė, kurioje įs 
pūdingiausiai atlikta muz B. 
Budriūno kantata «Tėviškės 
narnai» (žodžiai poeto B Braz 
džionio) Apie šventę bus pa 
rašyta plačiau.

Dainų šventeje paaiškėjo, 
kad Jungtinėms Tautoms pe
ticija dėl Lietuvos laisvės tu
rėjo 146.093 parašus.

»

JAKUTIS & LAPIENIS LIDA
RUA COSTA BARROS, 352

T El 63-3285 - m* L ,
Turi įvairiausių statybos medžiagų, geležinių daik 

tų. indų bei da bo įrankių
Lietuviai pirkim pas lietuvius I

S UNTŲ ir technikumų 
mokinių skaičiai Lietuvoj di 
deli Aukšt. mokyklose esą 
dabar 46000 studentų, o 1 70 
m. būsią 63 000, Aukštosios 
mokyklos esančios patenkina 
mai aprūpintos patalpomis; 
Kaune nauja Žemės Ūkio Aka 
demija, naujas Politechnikos 
Institutas, o Medičius Institu
tas dar laukia papildomų pas 
tatų. Vilniuj naujas Pedagogi 
nis Institutas, nauji universi 
teto fakultetų pastatai.

Bet technikumai lieką vi
siškai nuskriausti. Juose pla 
nuojama turėti 78 000 moki 
nių, bet pastatyta tik šeši šim 
tai vietų

Visos aukštosios mokyklos 
tebekenčiančios mokslo prie 
monių ir laboratorijų badą. O 
sva blausia - menką dėstyto 
jų koKybė. Aukštosiose moky 
klose iš 10 dėstytojų tik trys 
turį mokslinius laipsnius To 
dėl be tinkamų mokslo prie
monių ir be pasirengusių dės 
tytojų didieji moksleivių skai 
čiai nustoja tos reikšmės, ku 
ri mirimą jiems teikti rėmiau 
tis vie įspūdžiu iš jų didumo.

(E)

A Mykolaitis Putinas

SUKILĖLIAI
<. VŲ DĖL ŽEMĖ- I LAISVĖS VAIZDAI 1861—1-

XXX

(tąsa)

■>urvila atlaidžiai nusišyp 
sojo:

— Dėkui už atvirumą, ku
nige. Kas teisybė tai ne 
melas..

Ponas Šilingas, geras žmo 
gus, beveik visą laiką tylė
jęs, čia rado progą įsiterpti:

— Kai kas. antai humaniš
ku ir gailestingu laiko ir Jo 
niškėlio poną Karpį, tą kuris 
jau prieš penkiasdešimts me
tų davė laisvę septyniems 
tūkstančiams savo baudžiau
ninkų. atleisdamas juos be 
žemės

— Žinome, kuo baigėsi ta 
laisvė, — pertepė jį Dimša,

Vieni iš tų «laimingąją», 
gindamiesi nuo bado turėjo 
nuomoti iš pono Karpio tą pa 
čią žemę, kiti pigiai samdytis 
darbininkais jo dvare ir bm 
vor tiese.

B ivo ir yra nematža to
kiu onų kurie ciesoriui pe
ticijas rašė, kad visiems bau
džiauninkams duotų laisvę be 
žemės, — pri ėjo ponas Ku 
drevičiuą

— Teisybė, — patvirtino Sur 
vila, buvo tokių. Bet aš 
jiems nepritariu.

Nei aš — tarė Kudrevi- 
čius.

— Nei aš, — pakartojo Ši 
lingas.

Ponas Survita paaiškino ne 
pritarimo pri žastį:

— Aš jau nekalbėsiu apie 
teisingumo humaniškumo mo 
ralés principus Ne mūsų pa 
čių. dvatininkų, interesai ir 
stačiai saugumas reikalauja, 
kad valstiečiai turėtų žemės 
Kitaip jie mus ištaškytų, kad 
mes nė savo kaulų nesurink
tume

- Taip ponas Survila, 
pritarė Mackevičiusi Vai/ 
liečiama reikia atiduoti žemę 
kurią jie dirbta! Ir atiduoti do 
vanai, be jokių išpi-kimų ir 
prievolių Baudžiauninkai už 
ją jau atidirbo su kau-ju'

Bet Survf.a, ramiai šypso 
oamasis, atrėmė:

— Dvarininkai su tuo nesu 
tiks. Ir aš nesutiksiu.

— Ir aš, — pabrėžė Kudre- 
vienus

— Ir aš, — kaip aidas pa 
kartojo Šilingas

Ma kevičius kaukštelėjo 
krumpliais į stalą

— Jei ponai taip galvojate 
tai valstiečių pritarimo jo
kiems savo sumanymams ne
laukite

Kudrevičiui toki®, išvada ne 
buvo netikėta.

— Žinau tai, kunige. Aš esu 
paskirtas taikos tarpininku 
tarp valstiečių ir dvarininkų, 
sudarant išperkamuosius raš 
tins Eidamas šias pareigas, aš 
pažinau abiejų pusių santy 
kius. Ir aš turiu pasakyti ma 
no ponai, kad mes riedame į 
tokią būklę, kada valstietis ir 

d r įlinkas darosi neiwesutai- 
komi priešai. Aš sakau nebe- 
sutaikomi nes priešui jie bu
vo visą laiką. Kovoj kuri jau 
tęsiasi ne nuo vakar, laimės 
galų gale valstietis, nes jo 
vardas — milijonas Cieso
riaus paskelbta reforma 
valstiečių laimėjimą, o mūsų 
pražūtį kuriam laikui tik ati 
tolina, bet ne pašalina.

— Dėl to ta reforma mums 
ir naudinga, — padarė išvadą 
Strrvila.

— VadLiasi, ponai prieš su 
kilimą? — paklausė Mackevi 
Čius.

Survila tik skėstelėjo ran 
komis:

— Sukilimas, matai, kimi 
ge, gali eiti keliomis krypti 
mis ir siekti keleriopų tikslų. 
Jūs su valstiečiais sieksite 
žemės reformos, bajorai — p© 
litin ų valstybinių tikslų, ku
rie vėl gali būti įvairūs. Bet 
kiekvieno iš tų tikslų pasieki 
mo būtina sąlyga — atsiskir
ti nuo rusų imperijos. Šitai 
mus jungia. Tiesą pasakius, 
aš netikiu, kad sukibimas šiuo 
metu tą tikslą pasiektų Dėl 

to aš jo ir nekurstau Bet gy 
venimas rieda taip kad suki
limas greičiausiai išsiverš, 
net ir prieš mūsų norą. Ką 
gi?. Tada aš savo patriotinę 
pareigą atliksiu ir sukilimą 
remsiu

- Ir aš, — pritarė Kudre- 
vičiu-

— Ir aš, — prisijungė Ši
lingas.

— Bet tamstos netikite kad 
valstietis savo tikslą pasiektą?

— Netikime, — prisipažino 
Survila. — Jei sukilimą ruo
šia bajorija, tai jis pasieks tik 
politinį tikslą.
. — Jei tai, — tarė Mackevi
čius, — tai geriau, jei jūs, ba 
jorai, į sukilimą nesikištame- 
te, Sukilimą gali laimėti tik 
valstietis. Jei jis laimės, tai 
ir savo tikslą pasieks. Jei pra 
baimės, tai viskas kol kas nu 
eis velniop O bajorija ne tik 
nepasieks savo tikslo, bet bug 
taip sunaikinta, kad vargu ar 
galės kada vaidinti svarbesnį 
vaidmenį politiniame Lietų 
vos gyvenime.

(B. B)
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Straipsnius ir ‘korespondencijas redakcija taiso savo 
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šant. Pavarde pasirašyti straipsniai nebūtinai išreiškia redak
cijos nuomonę. Už skelbimų turinį ir kalbą redakcija neatsako.

Lietuva Šeimoje
Tokia antrašte straipsnis tilpo Kanados «Té 

viškės Žiburiuose», Dėl jame iškeliamos minties 
svarbumo ir mums, dedame jį čia ištisai.

1. įvairios piktžolės yra i buvo viso pasaulio ūkininkų priešai jau nuo senovės, Wis 
consin universiteto botanikas Lerey Holm sako, kad piktžolės kenka ir neužaugusios. Jis 
įrodė, kad piktžolių sėklos žeme,e išskiria cheminę medžiagą kurį sumažina ar visiškai 
sustabdo augimą tam tikrą rūšį įvairių kitų augalu.

2. Daug Šiaurės Amerikos žemdirbių, kurie turėjo nederlingą žemę, pradėjo augint 
popieriaus medį,, kuris per 4 m •’=•> užauga 9 me ru Duoda gerą planą

3 Tarptautinis ryžiaus auginimo institutas Filipinuose išbandęs apie 10 000 įvairių 
ryžių rūšių surado jų naują rūšį, kuri per 85 dienas iš vieno hektaro išaugino ,5, tonų 
grudų. Teri sudaro beveik pusė to laiko, kuris reikalingas kitoms ryžių rūšims išaugti,

Žvelgdami ateitin, neišven
giamai žvelgiame ir į lietuvis 
kąji likimą Matome pavojus 
okupuotoje Lietuvoje, mato 
me juos ir išeivijoje, Jieško- 
darni atramų, apie kurias su 
sitelkę gagėtume ne tiktai 
tiems1 pavojams žvelgti į akis 
bet ir jiems atsispirti, krei 
piame savo jieškančias akis 
į lietuvių tautos praeitį, į tuos 
laikot rpius, kuriuose vyravo 
panaši grėsmė. Juose pranta 
tome ilgą rusifikacijos laiko 
tarpį kuriame stipriausią 1 e 
tuviškumo atramą sudarė ne 
valdžios aparatas, ne augšto 
siote mokyklos, ne aristok:ati 
ja. ne kariuomenė, ne polici 
ja, o mažiausias vienetą» 
šeima šskyrus Bažnyčią, vi 
Si kiti veiksniai buvo išrikiuo 
ti prieš lietuviškumą. Ir vis 
dėlto pastarasis nebuvo sunai 
kinias stipriausiai jis išsi
laikė šeimos židinyje. Šiuo 
metu, kai lietuviams tėvynėje 
vėl tenka grumtis su kitom 
formom besiskverbiančiaru i 
fikacija, gyvai spin d vilt s, 
kad šį kartą lietuviškumas at 
atlaikys ne tik šeimoje bet ir 
už jos ribų Žymiai silpnesnė 
viltis maty išeivijoj, kuriai 
tenka spirtis ne prieš rusifi 
kaeiją bet prieš kitokį nutau 
tinimą, besismelkiantį ae prie 
varta, e natūraliu pa viliojimu. 
Bet ir čia iškyla šeima, kaip 
pagrindinė atrama. Jeigu lie 
tuviška atžala savoje šeimo
je nelenkiama lietuviškumo 
pusėn, vargu ar ji kada nors 
taps lietuviška. Kitaip tariant 
jeigu Lietuva negims šeimoje, 
tai ji negims ir visuomenėje.

★ ★ ★
Jeigu tad šeima yra lietu 

viško atsparumo pagrindinis 
vienetas, tai ir žiūrėkim, kad 
jis būtų atitinkamai sudaro
mas, Vyresnioji ateivių karta 
sudarė šeimas dar Lietuvoje, 
bėt jaunoje karta išeivijoj ne 
beturi tų sąlygų. Gyvenimo 
draugės ar draugo pasirinki
mas nevienam kelia rūpestį. 
Širdies ir tautinis motyvas 
dažnai kryžiuojasi Be to, pri 
sideda praktiniai motyvai ir 
nevieną lietuvį bei lietuvaitę 
išveda iš lietuviškos rikiuo 
tės, Ir taip kuriamos nelietu 
viškos šeimos, kurioą jau ne 
begali būti ate puriais lietuvy
bės vienetais, neskaitant ga
na retų išimčių Tėvams, ku 

tie troško perkelti Lietuvą į 
savąjį atžalyną tai sudaro 
gilų širdies skausmą, kuri jie 
tyliai neša nes ne ju galioje 
pakeisti suaugusių vaikų ap 
sisprendimą Jei būtų sudary 
ta pastarųjų kelių metų miš 
rių santuokų statistika joje 
atsispindėtų daugybės tėvų 
skausmas vienų užtarnau 
tas. kitų — ne Štai pvz tu
riu po ranka vienos lietuvių 
parapijos Kanadoje santuokų 
statistika. Toje parapijoje 
J948—63 m. laikotarpyje su
tuokta 620 porų kurių 108 — 
mišrios Pradžioje užregistruo 
ta vos viena kita mišri san
tuoka, bet juo tolyn, juo gau 
syn ir kaikuriais metais su 
daro jau pusę .visų santuokų. 
Tai. žinoma tik vienos para- 
pjos duomenys bet ar jie 
daug sa o Vargu ar geriau 
yra kitur, nes minėtosios pa
rapijos narių daugumą euda 
no naujieji ateiviai

★ *° ★ ★
Jaunų lietuviškų šeimų su 

darymas yra dabarties rūpes
tis. kuris/gula ne tik ant vy
resniosios kartos pečių, bei 
ir visos išeivijos, nes nuo to 
priklausys lietuviškasis ramų 
likimas. Deja, dar niekas ne 
išrado recepto, kuris padėtų 
išvengti mišrių santuokų Ir 
vargu ar kas nors ir kada 
nors išras. Gyvenimas eina 
savo keliu, nežiūrint kurtais 
net tragiško tėvų ir kitų arti 
mųjų skausmo Visdėlto rei 
kia konstatuoti, kad vedybi 
nis apsisprendimus gali būti 
daugiau ar mažiau paruoštas 
bei paveiktas tam tikra link 
me Pvz. jaunuolis kuris vi 
są laiką bendrauja s i lietu 
viška aplinka bus Įšokęs ves 
ti lietuvaitę o tas. kuris draU 
gauja tek su svetimtaučiais 
bei svetimtautėmis, greičiau 
šia apsispręs už mišrių san 
tuoką lai natūralus proce 
sas, no s ir nevisais a vejais 
Tėvai, kurie nepaiso šio dės
nio ir leidžia savo jaunimui 
bendrauti su svetimtaučiais, 
o ignoruoja lietuvišką jauni 
mo draugiją, susilaukia užtar 
liauto skausmo. Taigi, ssarbu 
kad lietuviškasis jauninas tu 
rėtų savą lietuvišką draugys 
ię ir dalyvautų lietuvių jauni 
mo sąjūdžiuose bei darbuose. 
Laisvajame pasaulyje lietu 
viško jaun mo yra daug Tik

Paskutinė Jaunimo Kongreso 
Diena

Simpoziume apie padėtį Lie 
tuvoj Vytautas Brazaitis papa 
šakojo apie studentų demons^ 
racijas kapinėse 19CR5 m. Vė 
liuese.

Tada minia su vėliava išėjo 
demonstruoti į buv Vytaute 
prospektą Policija apsupo 
Studentą’ šoko per tvoras o 
ten laukė policija ir čia įvy 
ko muštynės, Išsklaidžius mi 
nią, dar peržygiavo nemažas 
būrys Laisvės alėja, dainuo 
darni partizanų dainas Bet 
daug buvo suimta, nuteista ir 
išsiųsta j Sibirą, kiti iki krau 
jo gavo lazdų.

iskusijose pažymėta, kad 
partinių komunistų tarpe yra 
užsimaskavusių ir gerų lietu 
vių. Lietuvos jaunimas į išei 
vijos jaunimą deda daug vii 
čių. nes mes laisvi.

Simpoziumą pravedė R Sta 
ka ska»,

Šeštadienio posėdžiuose ma 
tesi daug naujų veidų atvy 
ku.-ių į Dainų šventę.

TAUTINĖ IŠTIKIMYBĖ 
SVETUR

Popietiniame paskutinės die 
nos • posėdyj- daug jaunimo 
sugužėjo į simpoziumą «Tau 
tinė ištikimybė svetur» Čia 
įvairių kraštų atetovai savo 
kalbose išryškino Lietuvos 
meilės reikalą, kas nekliudys 
mylėti ir kraštą, kuriame gy 
venama Skatinta lietuvių kai 
bos dėstymą padaryti patrau 
klų, organizuoti platesnius lie 
tuvių kalbos kursus «Kaip ei 
name prie Dievo, toad pasi 
semtume tvirtybės, taip eisi

•iiiHiiiiiittiiiiiiiutiiiitiiittitiiiiiniiuifiitimitiifiHHuimitftiiiiiiiniiitiiiitife

jis išsiblaškęs po didmiesčius 
ir vienas kito neranda Jauni 
mo kongresai, stovyklos, po
būviai, suvažiavimai studijų 
dienos, vakarai sueigos 
vis tai progos vi ni kitiems 
pažinti tartais tie susitiki 
mai nulemia nevieno jaunuo
lio visą ateitį- Per juos lietu
viškasis gyvastingumas susi 
teikia jaunon šeimon ir įsiri 
kiueja likiminėn savo tautos 
kovon.

Pr. G 

me prie tėvynės aukuro *ieš; 
kodami pajėgumo» — kalbėjo 
Brazilijos lietuvaitė Stepo 
naitytė. Papasakojo apie Bra 
zilijos lietuvių planą steigti 
portugališką spaustuvę, kuri 
skleistų knyga»- apie Lietuvą.

Mūsų senoji kalba tai lyg 
archyvas, kur slepiasi daug 
praeities lobiu. Mums šventa 
pareiga visur reprezentuoti 
Lietu ą. veikiant globaliniu 
mastei Mūsų tėvai — tai pir
masis l eptas jungčiai su Lie 
tu va ir tautos istorija Reikia 
sus kti, kur mūsų tėvai augo, 
mokslus ėjo. Tik kovojantis 
lietuvis — geras ietovis Ko 
va užgrūdina Turime riekei, 
kad lietuviai bū:ų etoonomiš 
kai stiprūs.

Didžiausias mūsų pavojus 
— tautos pražūtis Tenka Lie 
tuvoj maskuotis, kad išsaugo 
tume savo žmones nuo sunai
kinimo

Lietuvių tau a turi misiją 
tautų šeimoje Be savo įnašo 
tauta praras save kitų akyse. 
Lietuvių tauta turi pareigą ry 
tiuiaiuB kaimynams perteikti 

GALERIA DS ARTE PROCURA

Uma das mais importantes GALERIAS DE ARTE do ; 
país procura material para ser exposto na SEMANA LI 
TUANA, a realizar-se em Julho de 1966.

Aceitam se quadros, trabalhos de escultüra(em ma 
deira mármore, etc), arte fotográfica, trabalhos ma
nuais, tudo emf m, que represen am motivos lituanos.

Dá se preferencia a artistas lituanos ou descen 
dentes de lituanos i;

Favor preenener formulário abaixo e remete-lo à / 
PADRES JESUÍTAS, Rua Lituânia, 67, Moóca, Sfto Pau- i 
lo. 13, Capital

Nom e............................................................................. -.... ;
Trabalho apresentado... '............................................  : ■

Endereço para possível entrevista....................................

Providenciar foto, com breve biografia, para im- > 
pressão de pequeno livro dos expositores, i

NOTA: A xposição terá caráter puramente filan- 1 
tropico- cultural, não sendo nada cobrado do artista e < 
proibindo o a negociar os trabalhos durante a Expo | 
sições. í
w -o «*> •*■<*"«1

vakarų kultūros laimėjimus, 
tetpii rytų Europos eraikija. 
Nutautimas — nusikaltimas, 
dvasinė kapituliacija Nutaus- 
damas darai sprendimą, kad 
tavoji kultūra yra menkesnė 
už naujai pasirenkamą.

Buvo iškelta mintis kad rė 
Ilginiai principai duoda nau 
jos jėgos ’autos išsilaikymo 
pastangose Tautos išlikimui 
daug reiškia ir politinis tiks
lo turėjimas kaip mums da
bar — tautos išlaisvinimas.

Dr. V. Trumpa skaitė turi
ningą paskaitą, kurioje metė 
platų istorinį žvilg nį į mūsų 
išeiviją praeityje, koncentrub 
damasis į tris lietuvių išeivi
jos bendruomenes: XIX am. 
Vakarų Europoj (ypač Pran 
cūzijoj), XiX u panaigoj it 
šio šimtmečio pradžioje Awė 
rito J išryškindamas išeivijos 
reišKimosi formas, siekimus.

Paskaitos tekstas buvo iš
spausdintas dienraštyje «Dràli 
gc».

J. Pr.
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PASAULIO LIETUVIU JAUNIMO META!
MÚSU JĖGOS, MUSU ŽINIOS, LAISVAI LIETUVAI TĖVYNEI

Rymantė Steponaitytė Rašo
v

APIE JAUNIMO KONGRESĄ

Kong esąs buvo labai intensyvus; Tik dabar galiu atsi 
sėsti jį aprašyti (Liepos 9 d.)

Biržeko 30 ryte, dainuodami palikom «Dainavęs» laukus 
ir leidomės link Čikagon Pakeliui sustojom papietauti ‘Ta 
bor Farin’ (‘Taboro ūkyje ) p. Bachuno, Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės pirmioinko «tėviškėje». Ten mus labai malo
niai priėmė ir vaišino p. ! darakavičius. p. Bachuno dešinioji 
ranka. Jis yra lankęsis Brazilijoje su krepšinio komanda ir 
žala dar kala nors atvažiuoti

Čikagą pasiekėm apie 4 va 
landi po pietų ir vos truputį 
apsidairę turėjom žygiuoti į 
Kongreso atidarymą ir «Miss 
Lithuania» rinkimus

Į Kongreso atidarymą pavė 
lavome Bet užtai t /Miss ei 
thuaaia» rinkimus tiek prisi
rinko dalyvių, Kad salė buvo 
perpildyta,

Pristačius kiekvL ną kandi 
datę, buvo duodami joms klau 
Simai Klausimai labai sunkūs 
ir nelygūs Gražiausiai buvo 
atsakyta į klausimą apie mo 
terš paskirtį lietuviškoje vi 
suomenėje.

«Miss Lithuania» išrinkta 
Bostono reprezentante Giedrė 
Galiuytė Jos palydovėmis: 
kleveUndietė Nijolė Grybą s 
kaitė, čikagietė Laima Čepai 
lyte, argentinietė Zuzana Va
latkaitė ir fiiadellietė Gema 
Krefvėnaitė.

Visi buvo sužavėti «Miss 
Lithuania» simpat škumu ir 
nepaprasti karūnos grožiu. 
Karūna padirota iš gintaro ir 
Suprojektuota vienos iietuvai 
tės

Vidutė idikaitė nors nepa
teko į pirmąsias vietas bet 
labai gražiai pasirodė Mes, 
Brazilijos delegaci a, padėko 
dama jai už tokią gražią re 
p1 zentaciją įte-ikėm mažą 
dovanėlę ir atšventei» jos 
triumfą.

Kitą dieną iš ryto ėjo visų 
kraštu delegatų pranešimai 
apie savojo jaunimo lietu iŠ 
ką veiklą Apie Brazilijos lie 
tuvių jaunimą pranešė piė. 
Dirsytė

Buvo labai Įdomu išgirsti 
kur, ką bei kaip veikia lietu 
viškasis jaunimas kiekviena
me krašte.

Iš pranešimų atrodė, jog 
pats veikliausias kitų kraštų 
jaunimas yra Australijoje ir 
Vokietijoje Jie ir per stovy
klas išsiskyrė savo gyvumu, 

veikla ir gabumais Bet aiš 
ku. jog gyviausia jaunimo 
veik'a verčia Amerikoje ir 
Kanadoje kur to lietuviško 
jaunimo daugi usiai esama.

Į omu pabrėžti ir ai kad 
gavosi įspūdis jog Kanados 
lietuviškas jaunamas yra ge
riau organizuotas negu Ame
rikos.

Tų kraštų jaunuoliai, kur 
lietuviško jaunimo gana ma
žai išreiškė karštą norą ir 
tiesiog būtiną reikalą palai
kyti glaudesnius ryšius ir ben 
dradarbiauti su kitų kraštų 
jaunimu, kad nesijaustų vie
niši ir izoliuoti

T<)S diemos popietiniuose 
simpoziumuose neteko daly
vauti, bet girdėjau, kad vie
nas iš Įdomiausių buvęs tai. 
«Jaunimas jo organizacijos ir 
visuomenė1

Pfė. Dirsytė dalyvavo sim
poziume «Krikščionybė ir šių 
1 ikų jaunimo jieškojimai» Ti 
kinus! kad ji pati plačiau pa 
rašys, apie savo ir kitų pa 
reikštas mintis, d skusijas bei 
išvadas

NAUJOJI OPERA

Vakare išgirdome lietuviš-;
ką operą «iOKYS». Ji buvoj 
tik'ai įspūdinga.- nes tiek pas. 
tatymu, tiek savo muzika, la-: 
bai moderniška. O vėliau, per 
Kongreso uždarymo banketą, 
teko sėdėti greta tos operos 
kompozitoriaus Dariaus La
pinsko ir su juo susipažinti, 
ko tikrai nepamiršiu

Po operos, viešbutyje, vy
ko Korp Neo "Lithuania suor
ganizuoti šokiai.

NEOFICIALIOS PROGRAMOS

Kiekvieną Kongreso dieną, 
po visų oficialiųjų programų 
sekdavo neoficialios progra
mos kurios baigdavos tik pá 
ryčiais tad rytinėse Kongre 
so programose dalyvių būdovo

Brazilijos jaunimo atstovė R. Steponaitytė sooina Bra 
zilijos me m Dainavoje

skystoka Bet už tai niekas 
negalės prikišti kad mes tarp 
savę nesūsigyvenom ii- esu 
sidraugavom. Visi nuotoliai 
pranyko ir štai mums visi 
kraštai jau artimi nes ten gy 
vena mums brangūs ir myli
mi draugai.

Po pietų da yvavau simpo
ziume «Tautinė ištikimybė 
svetur» ir turiu pasigirti kad 
mano mintys paniekė klausy
tojus kūme ne tik labai gau 
šiai paplojo, bet ij? visa eilė 
asmeniškai sveikimo, gyrė, o 
p. Budreckas papyrjušė teksto 
laikraštyje atspausdinti ai 
buvo mano asmeniško džiaugs 
mo diena .

KONGRESO UŽDARYMAS f

Tuojau po šito simpoziumo 
Įvyko uždaromasis posėdis. 
Čia perskaitytos ir priimtos 
Įvairios rezoliucijos, kurtų vie 
ną ir man buvo pavesta per 
skaityti. • 1

Po uždaromojo ppsėdžio Ar 
gentines delegaciją Įteikė sa
vo dovanėlę Kongreso o ga 
nizaioriams, Nuo jų neatsili- 
kom nė mes, Brazilijos dele
gacija, jteikėm Jaunimo Cen 
trui šachmatus, kurių lenta 
išdirbta iš braziliškų spalvin 
gų drugelių. Ta mūsų dova 
nėlė man net viešą bučkį nuo 
p. Zaparacko laimėjo,

KONGRESO BANKETAS

Vakare įvyko iškilmingas 
banketas. Buvo tikrai iškilmių 
gas Vyko nepaprastai gra 
žioje senov-škoje saiėje, prie

ATENÇÃO

ACAMPAMENTO LITUANO

ONDE, No PAIOL GRANDE, recanto que é uma 
verdadeira Suíssa brasileira, à 200 kims, de Sr Pauio 
(perto de Campos de Jordão)

QUANDO? dias 13-14-15 de Agosto de 19f)6í-*-1 Partida dia 13. sábado: 7 ::
às 13,30 horas saída de V. Zelina para a Moóea 
às 14,00 horas saída da Moóea, R. Lituaniaj-67

Volta dia 15 (saída do P. Grande às 14 hs ) LN»-'
Preço 30.000 cr, — indue todas as despesàf 

(viagem, estadia, etc.) -
Condições de pagamento:
10.000 cr. no ato de inscrição
20,000 cr, até 5 de agosto
Levar roupa esporte e roupa de cama. t
QUEM PODE IR? Todos acima de 13 anos de idade
ATRAÇÕES: Esportes, (natação passeios a cavalo 

basquete, ping pong, patinação etc.); conferências, me
sa redonda, fogueira, show, etc.

, QUEM ESTA ORGANIZANDO? A Comissão de Tra 
balhos do «Ano da Juventude Lituana».

COM QUEM INSCREVER SE?
Alionis Jr. — Parque das Nações, tel. 07/ 46-1217-
Gražina Kubiliūnas — V. Anastacio, tel. 5-0171.
Ricardo Brazlauskas, Mooca, Dias Leme 544.
Helena Šimonis — V. Zelina, Tel. 63-4938,
ATENÇÃO. Não espere o último dia para se ins

crever, pois há limite de lugares.

10 6 m.' liepos 28ji

maestro Viktoras fatarū 
n<xs, L.eiuvrų Bendruomenės 
Choro Direktorius dalyvavo 
pirmajame Pasaulio Lietuvių 
Jauuimu Kongrese Čikagoje. 
Ypatingą jam įspūdį padarė 
3 ji Darnų Švente, kurioje 
Į.agtinj cuorą sudarė 1200 
a.-meuų Amerikoje jis susi 
tuts ir savo broij Jo.ią Tata 
runą Kuris aplankęs daugu 
u.ą Europos valstyoių, dabar 
randasi Biaures menkoje.

kristalų ir žvakių šviesos Va 
kari niavom ir klausėmės so
listų o paskui šokom visi pa 
sipuošę baliniais rūbais

*l.io kaip vadovei teko sė
dėk prie garoėis Stalu ’' būt 
viešai pristatytai i. ip pat te 
ko šnekučitiotib bti , okio» o- 
peros kompozitorium p ..D, 
Lapinsku, nes šalia ju sėdėjau

JUVENTUS
Lenkija mini savo 1000 me 

tų katalikybės sukaktį Čia, 
Brazili oje, tarp kitų paminė 
jimų po didesnius miestus va 
žinėjo jų liaudies meno An 
samblis Juventus, jo pirma 
sis pasirodymas per TV Glo 
bo «io de Janeiro kartu su 
TV Paulista Ganai 5 sušilau 
kė tokio pasisekimo, kad pro

(pabaiga 5 pusi)
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19-66 m. liepos 28 d, MUSŲ LIETUVA

1; Šiaurės amerikiečiai bando sudaryti Mėnulio žemėlapį, fotografuodami Mėnulį iš įvairių sa 
vo krašto vietų. Šitas žemėlapis padės orientuotis astronautams, kai jie. kaip galvojama, 
apie 1970 metus nusileis ant Mėnulio. Šitas žemėlapis apims tik 59% Viso Mėnulio pavir 
šaus, nes jo paviršaus 41% visada esti paslėn’as nuo žemei.

2. Gyvečių nuodai yra naudojami įvairiausiems vai tams. Pav. «Cascavel» nuodai 
vartojami gydyti epileptikus, kitų sulaiko kraujo plūdimą (hemorragia), kitų palengvina 
skausmus.. Didžiausias gyvačių nuodų apdirbimo fabrikas Šiaurės Amerikoje yra Miami 
mieste, Flbrikoje.

3. Austrė iš Atlantiko vandenyno nuvežta į laboratoriją tyrimams 1500 klm. į sausu
mos vidurį, maitinimu»i8i atidaro savo geldelę ritmiškai taikydama pagal Atlanto vandeny
no potvynius ir atoslūgius. Biologai studijuoja kokiom priemonėm gyviai gali apskaičiuoti 
laiką. Jie mano, gal tas priklauso nuo Mėnulio trankos jėgos,

(pabaiga iš 4 pusi) 

gramą teko kartoti '• i<i?o Ta 
pe sistema sekančią savaitę

Minėjas ansamblis kurio 
pradžią sudarė nedidelis vy 
rų chorelis, šiandien išaugo t 
90 narių grupę Chorą sudaro 
daugiau suaugę žmonės, o šo 
kių vienetą jaunimas. Pami
nėtinas vienas reikšmingas 
dalykas.- ansamblis turi savo 
orkestrą kurį sudaro daugu 
moję suaugę muzikai. Šio me 
no vieneto veikimo laikotar 
pis dar nedidelis, vos šeši me 
tai bet pajėgumas reiKšmin 
gas. Jo va lovas - Pe. Jose 
Zajac Iš TV pranešimo neya 
Įima b vo užmoti a<- šokmi 
tTir i atskirą mokyto a

•Tikrai trarbė lenkams kad 
pajėgė fUGi ganizuot tokį era 
žų vienetą ir j; pas ųsti per 
Braziliją, kad vietos publika 
daugiau sužinotų apie jų tė
viškės meną O jis buvo gra 
žiai atstovaujamas. Visur, jau 
čiama vadovo ranka, liek flai 
nų parinkime kiek greituose 
perėjimuose tarp dainų ir šo
kių vykusiai išvengiant tarp 
tautinei publikai nuobodumo. 
Paminėtina kad programa, Įs 
kaitant komercinius 'skelbi 
mus, užima apie pusantros 
valandos laiko. Per tiek laiko 

Metalúrgica ARPRA LIDA.
METALÚRGICA - FABRICAÇÃO DE PEÇAS 

PARA AUTOMÓVEIS
ESTAMPOS, PEÇAS ÊSTAMPADAS E FERRAMENTAS

Praça Padre Lourenço Barendes, 243 — Quinta das 
. Paneiras — V. Prudente

Caixa Postal 371 — São Paulo

Máquinas Texteis Santa Clara Ltda. 
MÁQUINAS E ACESSÓRIOS TEXTEIS 

FUNDIÇÃO DE FERRO E ALUMÍNIO

Caixa Postal, 2093 — Tel. 63-7340

Fábrica e Escritono.-

Rua Domingos Afonso. 50 — Vila Santa Clara ' t.
V. Prudente —• S. Paulo

išlaikyti televizijos publikos 
dėmesį tikrai nelengva.

Reikšmingą vaidmenį šiame 
ansamblyje turi orkestras. Ma 
nau kad ir mūsų liaudies me 
nj pa-iro lymai mūsų chorai 
ar šokių v enetai visai kitaip 
atrodytų jei būtų palydimi 
kad ir nedidelio orkestrėlio. 
Jis . vykusiai užpildo visas 
spragas kurios neišvengiamai 
atsiranda pasirodant v em m 
chorui be stipresnio palydo.

Linkėtina Ansambliui Juven 
tus daug okių gražių pašino 
dymų su katalikiškosios Len 
kijos liaudies menu

A u. i •

Z t as v eš. u ris
večia kre piasi į viešbu

čio administra orių.
Kiek jūsų lešbutyje kai 

nuoja kambariai?
-- Pirmame aukšte - 250 

markių, antrame — 200 tre 
čiame 150 — o ketvirtą 
me — 100 markių

Ačiū, pone, bet man jū 
su viešbutis per žemas .

DAR NIEKO BAISAUS
Pacientas psichiatrui:
— Esu susinervinęs Mano 

žmona kalba miegodama.
— O ką ji sako?
— Vis kartoja: <Ne, Karoli, 

ne!>
— Tai nieko baisaus ■
— Kaip tai? Juk mano var

das Vilhelmas!
- Sakau, kad nieko bai- 

saus, koi ji sako ane»

KIRPIMO IR SIUVIMO MOKYKlá

•• jo r ii j a” ■
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 rofi'ssionab

Pamokos vyksta akarais
Užsirašyti pas mokyklos direktorę Sofiją Mis ukaip • 

-------Rua oa Graça. 381 casa 6 — Bom Rer r<» --------

PIGI IR GERA KOKYBĖ’ . /^r\

Česlovas Jakiunas
Parduoda ilgam išsimokėjimui raštinėms krautuvėms 

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

garantija vieniems metams.
Raštinė: Rua Newton Prado, 686, Tel. 52 2289, S. Paulo 

Tautiečiams didelė nuolaida.

Didelis pasirinkimas medžiagų ir skoningas 
pasiuvimas, LAURO SANDRON vyriškų rūbų

SIUVYKLOJE LAURO
Rua do1 Orfanato, 686, — V. Prudente — Fone 63-5294 

São Paulo
Medžiaga parduodama ir išsimokėjimui 

teikite ir įsitikinkite medžiagos ir darbo kokybe ir kaina

VIENINTELIAI ATSTOVAI GARSIOJO VANDENS LINDOYA

CAKKIECI
Lindoya vanduo yra ^uai žinomas gėrimas 
Kurio puikų veix-am į žmogaus sveikatą jau 
visi yra vienbalsiai pripažinę. Pabandykite, 
sitikinsite ir visados naudokite!

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

Caixa Postai 3967 — SÃO PAtfLO
. .... a ' .***'
t* a is a ..... . . . • i s n p

ĮSIDĖMĖTINI ADRESAI 
LIETUVOS ATSTOVYBES 
RIO DE JANEIRO: Drí Eri

kas Meieris, Rua Mexico, 98 
sala 708, veikia antradieniais 
— penkt. nuo 10 iki 13 vai:

URUGUAY, - MONTEVIDEO; 
p. Anatol. Grišonas, Ciudad 
de Paris 5836, Tel. 50-2180. 
Veikia kasdien prieš piet

LIETUVIŲ BAŽNYČIA VILA 
ZELINA: Rjua Inacio ir Av 
Zelina, Mons. Pio Ragažins 
kas, Tel. 63-5-975.

Šv Juozapo Vyrų Brolijos - 
Pirmininkas p. Juozas Mate- 
lionis, Rua latai, 150 — Casa 
Verde, Tel. 51 4011

TĖVAI JĖZUITAI: Rua Li- 
tuania, 67, Mooka — Tel. 
92 2263.

LIETUVIŲ SĄJUNGA BRA
ZILIJOJ — Pirmininkas p 
Aleksandras Bumblis, Rua 
Gen. Fonseca Teles, 606, 
Tel. 8 6423.

Iždininkas p, J'JRGEGAHŠ 
KA, Rua Oratorio, 3093, 
Alto da Mooca
LIETUVIŲ KALS S 
PAMOKOS S PAULY:

V ANASTACIO, ,Rua Cama- 
can, 625 — trečiadieniais 
18 30 vai.

MOOCA, Rua Lituania, 67, 
šeštadieniais 14 vai

pusi. §
f

t

LIETUVIAMS PAMALDOS

LAIKOMOS

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

Mooca r. Lituania, 67 Lieto 
vių Namų koplyčioje:

Sekmadieniais ir šventasis 
niais 8 00 ir 17,00 vai. Darbe 
dienomis 7 ir 7,30 vai., arba 
atskirai susitarus dėl laiko 
kai turimos metinės ar 7 d 
mišios.

Išpažintys čia klausomo» 
kasdieną prieš mišias,

Pirmą mėnesio sekmadienį 
Parque das Nações 1® vai 
Casa Verde 17J5 vai.
Antrą :

Jaçana klierikų kopi. 8,15 vai. 
Bom Retire !0 vai.
Utinga 18,00 vai ,

Trečią
Agua Rasa 8,15 vaL, 
Moinho Velho 11 vai 
Lapa »f vai.
Paskutinį:
Vila Anastacio 8,30 vai., 
Vila Bonilha 10 vai. 
g Prudente 18 vai.

LIETUVIŠKŲ PROGRAMOS 
TRANSLIACIJOS

(Lietuvos laiku)

VATIKANO RADIJAS

Kasdien 2(:,15 iki 20,50 vai 

ekmadieniais ’0,30 iki 11 

vai. r. 25; 31 ir 196 metre 

bangomis

RIO DE JANEIRO

Lietuvių radio valandėlė 
«A voz da Lituania> yra tram 
liuojama KETVIRTA DIENI Ali 
18 vai. 40 min

SKAITYKITE Ii 

PLATINKITE VIE 

NiNTELI PIETŲ AMER|KOt-

SAVAITRAŠTI «MŪSŲ

^LIETUVA».
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LIETUVOS NACIONALINĖ 
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEK

RUA LITUÂNIA. 67 — MOÓGA — SÃO PAULO, U

Ši šeštadienį lietuviai ren 
kasi Seselių Pranciškiečių gim 
nazijos salėn j pokyli pagerb 
ti mieląjį PRELATĄ PIJŲ 
RAGAŽINSKĄ neseniai pami
nėjusį 35 kunigystės metus. 
Pokylis prasdės 20 valandą. 
Sus įvairi programa ir pas 
kui šokiai. Dalyvaukime ko 
gausiausiai

IŠEIVIŲ DIENOS ir Da
riaus-Girėno paminė] mas 
praėjusį sekma denį sutraukė 
ąrti poros šim ų žmonių, nes 
kaitant vaikų.

Minėjimą atidarė p Jonas 
Bagdžius. Prel P agažins- 
kas davė informacijų apie ke 
lionę į Argentiną ateinančių 
metą pradžioje ir apie jauni
mo išvyką į PAI L GRANDE 
š m. rugpūčio 13 14 ir >5 
dienom»

P jonas Valavičius skaitė 
jautrią paskaitą a ie išeivių 
nuotaikas gimtajam ir gyve 
namajam Kraštui Po paskai. 
tos meninę programą atliko 
Bendruomenės Choras, d»ri- 
riguoj-amas p. C. Sachetti 
ž’lvitiečiai ir solistai p Ehler 
p AmOrozevičius bei Lauri
naitis Kiek teko nugirsti iš 
mačiusių visą programą, tai 
programa praėjusi sklandžiai.

P. KAZYS BACEVIČIUS

Liepos .6 šventė savo še 
šiasdešimtąjį gimtadienį.

Žmona Veronika sūnus Vi 
tas, marti Genutė ir anūkai 
Petras su Flaviniju nuošir 
džiausiai sveikina savo vyrą, 
tėvą uošvį ir dėduką linkė
dami ilgiausių ir laimingiau- 
ių metų!
___j ■

ŽILVITIS KVIEČIA

Ateinantį sekmadienį, lie 
pos 31 d. «Žilvitis» mini tre 
jų metų darbo sukaktį. Savo 
šventę pradės 11 vai. daly
vaujant organizuotai mišio 
se su tautioiais rūbais Vyrės 
nieji eis prie bendros šv, Ko 
munijos. Kviečiami taip pat 
sialyvauti kartu ir tėveliai.

15 vai, Seselių Gimnazijos 
salėje bus meninė programa 
kurios pasižiūrėti kviečiama 
vlsalietuviėka visuomenė. Lau 
kiama atvedant j šventę kuo 
daugiau vaikių

Programoje bus vaidinimas 
«Mindaugo sapnas» — 3 veiks 
mų pasaka su dainoms, šo 
kiais ir žaidimais

Po programos dar bus žai
džiama salėje su svečių vai 
kais

«EGLUTĖ»

Tai lietuvių vaikams leidžią 
mas Amerikoje gražus laikraš 
tėlis, kurį jau kelinti metai 
užsakau j S Paulį kai kurių 
šeimų vaikams, kartu sumokė 
dama už visus po 3 000 kru 
zeirų prenumeratos mokestį 
(t y su didele nuolaida per 
T. T Jėzuitus).

Šiais metais pristačiau tokį 
«Eglutės» skaitytojų sąrašą:

Aleknavičiūt-ė Te esėlė. Ben 
doraitytė Silvija Dilys Klau 
dijus Gnzikauskaitė Nilza, 
K išys Arnaldas. Martinaitytė 
Irutė, Paleckytė Nida Parei- 
gvtė Genė, ilipavičiūtė Van 
da Pumputis Paulius. Skalan 
dis Sergijus, Silickaitė Danu
tė Valavičius Rlmutis, Vosy 
liūtė Aud a Vrubliauskaitė 
Karolina.

'lodei prašau šių vaikų tė 
vėlius, kurie galės su mani 
mi atsiskaityti. Kai kurie dar 
yra man skolingi ir už praė 
juslus metus.

Be to, tėveliai ar seneliai, 
padėkite vaikučiams kiekvie 
ną - Eglutės» numerį perskai 
tyri, paaiškinant jiems dar ne 
suprantamus žodžius.

M. Vinkšnaitienė

VAKARIENĖ klebono pager 
bimui. Liet. Kat Bendruome 
nės choras sąryšyje su prel 
P Ragažiasko 35 metų kuni 
gystės sukaktimi ruošia lie 
pos mėn 30 d. 20 vai. Vila 
Zelinoje, gimnazijos salėje iš 
kilmingą vak< rienę. Fakvieti 
mus galima įsigyti pas cho
ristus, Vila Zelinoje Vito ba 
re ir telefonu 63-5336.

Norintieji dalyvauti prašo 
mi pakvietimus iš anksto įsi 
gyti, ligi 25 d liepos, nes vie 
tų skaičius yra ribotas Po 
vakarienės bus šokiai

Primename norintiems vyk
ti 13—15 d. rugpjūčio į lietu 
vių jaunimo stovyklą. Paiol 
Grande, nedelsti su užsirašy 
mu. Taip pat primename, kad 
jaunimas privalės laikytis sto 
vykios vadovybės nustatytos 
dienotvarkės. Gali vykti ir 
tėvai.

JAUNIMO DĖMESIUI

Liet Kat Bendruomenės
Choras sekmadieniais, n”o 18 
ligi 22 vai. savo būstinėje,

«VAIKU ŠVENTE” liepos 31 d. 1 1 vai. Sv.
ZelInos bažnyčioje. 15 vai. programa Gimnazijos salėje.

TSlOS.

Jaunimo Namuose, Vila Želi 
noje ruošia pasilinksminimus, 
į kuriuos kviečia visą S. Pau 
lo lietuvišką jaunimą. Taip 
pat Jauimo Namuose yra 
įrengtas dar neseniai atida 
rytas švarus bufetas su man
dagiu patarnavimu Čia gali 
ma patogiai ir linksmai pra 
leisti sekmadienių vakarus.

ALAUS FESTIVAL S

Rengiamas V. Zelinos para 
pijos bus 20 d rugpjūčio. Pa 
kvietimai tuoj bus pradėti pla 
tinti Įsigijusieji pakvietimą, 
atvykę festivaian gaus boka 
lą ir alaus galės gerti kiek 
norės ir tai veltui. Šokiams 
gros orkestras Frstivalo vie 
ta Vila Belos lietuvių mo
kykloj

Š, SEKMADiENį Tėvai Jė 
zuitai visame pasaulyje o >u 
jais ir Mookos jėzuitai šven 
čia savo ordino įkūrėjo šv 
Ignaco Loyolos metinę šven 
tę Nuo šeštadienio pietų iki 
sekmadienio vėlyvi vak< o 
galim gauti visuoiii ms ail i 
dus už kiekvieną aps lanky
mą jų koplyčioje pasimei 
džiaut Šv Te o ir Bažnyčios 
intencijomis |6 poteriai), at 
liejant išpažintį, priimant šv 
Komuniją aštuonių dienų bū 
vyje Mišios bus kaip kiekvie 
ną sekmadienį 8 valandą ry 
to ir 5 valandą po pietų

Šį šeštadienį «Aušros» cho 
ro repeticijos nebus Rugpjū 
čio 2 dieną • (antradienį) bus 
moterų choro repeticija, o 
viso choro repe^cija bus ki
tą šeštadienį rugpjūčio 6 die 
ną 19 valandą.

T J. BRUŽIKAS šį sekma 
dieoį 10 valandą pradės misi 
jas Parque das Nações ir apy 
linkių lietuviams. Pasinaudo 
kite!

MISIJOS PARQUE DAS NAÇÕES 

nuo liepos 31 iki rugpiūčio 7

KVIEČIU VISUS

Laimingas, linksmas ir sveikas grįžau iš Š. Amerikos. 
Oro atmaina gerai paveikė nervus, ir geri gydytojai padėjo 
sustiprėti. Ačiū jiems, ačiū ir Jums, Brazilijos Lietuviai, kad 
neužmiršot manęs savo maldose. Labiausiai gi dėkoju Die 
vui, kad dar leidžia man darbuotis Jūsų tarpe, ners senatvė 
jau čia pat, nuo gegužės 20 einu 70 metus,

Norėč au dar kartą pervažiuoti per visas lietuvių kolo 
nijas ir pravesti misijas, kurios gal jau bus paskutinės ma 
no gyvenime.

Pasiryžau pradėti misijas Parque das Nações. Dėl to 
prašau tos apylinkės lietuvius uoliai dalyvauti tose misijose 
ir ypač susirinkti į pirmąsias misijų pamaldas liepos mėn. 31 
dieną 10 valandą, per Tėvų Jėzuitų ordino įsteigėjo švento 
Ignaco Loyolos šventę.

Misijas baigsime rugpjūčio 7, eidami šeimomis — tėvai 
ir vaikai drauge — prie Dievo stalo. Tai bus šeimų komu 
nija užbaigiant misijas.

Dar kartą visus kviečiu ir karštai raginu dalyvauti to 
je dvasinėje šv. misijų puotoje.

Iškils trispalvė vėliava, sfcambės daina
LIETUVIŲ JAUNIMO STOVYKLOJ PAiOL GRANDE,

200 klm. nuo S. Paulo, rugpjūčio mėn. 13—15 dieno 
mis. Programoj paskaitos su diskusijomis, įvairių rūšių 
sportas (plaukiojimas, jodinėjimas arkliais stalo tenisas 
krepšines, tinklinis) vakarais laužas su menine progra
ma. Gera virtuvė - valgis. Ir už vis®, tiktai 30.000 cr.

Užsirašant įmokama 10.000 cr., o likusius ligi 5 die 
nos rugpjūčio.

Su jaunimu gali vykti tėvai ir nejauniraa®. reikia 
vežti- maudymosi kostiumą, paklodę ir kaldrą

Užsirašyti Vila Zelinos klebonijoje. Fone 63 5975; 
Eleną Šimonytę Fone 63 4938; Joną Bagdžių Vila Orą 
torio rua Ministro Salgado Filho, 317; Tėvus Jėzuitus 
Fone 92 2263; G. Kubiliūnaitę, V. Anastacio, Fone 5 0171 
Joną Šepetauską, Fone 63 5336; Pr. Ailonį, Fone 4 6217 
R. Bras'lauską rua ias Leme, 544 Mooka.

žs rašym laikas ligi 1 d. rugpiūčio.
Stovyklą organizuoja S Pauo Lietuvių Jaunimo 

Orga izacijų ir JauoimoMetų Komiteto Atstovai.

F JuiNAb LUKuŠh V1ČIU8, 
pirmutinis, savo įsipareigoji
mų verčiamas, sugrįžo iš Bra 
zilijos Lietuvių Jaunimo atsto 
vų pirmajame Pasaulio Jauni 
mo Kongrese Susižavėjęs *Š. 
Amerika, mielu noru būtų vi 
sai negrįžęs j S Paulo. Plė. 
O. Matelionytė ir p. V. Tata 
runas grįžta šios savaitės pa 
baigoje.

Prekybininkas Stasys Sal 
dys perkėlė savo prekybą La 
poj į naują, didesnę ir pato 
gesnę vietą, Ruo Monteiro de 
Melo, 415, visai arti Clelia 
gatvės

Misijonierius Jonas Bružikas, S. J.

tažinie-ius Algimantas Šie 
petys savo įstaigos reikalais 
keletą savaičių praleido Šiau 
rėš Amerikoje.

Liepos 15 d. Mokos lietu 
Wų kalbos mokiniai (berniu
kai) smagiai praleido dieną 
ponų Mockų viloje Praia Gran 
de, V. Flórida, malonių šeimi 
ninku puikiai priimti ir pavai 
ši iti.

■ten’ninkas ntanae- Navic 
Kas s i savo žmona vėl sugrį 
žo į savo namus Vila Zelinon 
iš Ita-tibos iesto kur gyve 
no keletą metų, atslveždamas 
įvairių meno kūrinių,

Prieš porą savaičių atvažia 
vo iš Lietuvos pas savo moti 
ną ir seserį į 8ão aūlį poe 
tė -anina Degutytė", kuri gal 
voja čia apsigyventi visam 
laikui.

LIGONYS

Vincas Bartkus grįžo iš U 
goninės ir pamažu sve ksta 
savo namuose

Namie gydosi Alfonsą Kai- 
rienė.

Stasys Žutautas sparčiai tai 
sosi «Beneficiencia Portugue 
sa» sanatorijoje.

ARGENTINON VAŽIUOJAN
ČIŲ DĖMESIUI:

Be dokumentų paskelbtų 
«M. L.» liepos 7 dieną, reika 
linga už «geležinės uždangos, 
esančių valstybių piliečiams 
pristatyti Argentinos konsu 
latui:

1. Carta de apresentação de 
uma firma,

2. Certificado de buena cen 
duetą.

3. Certifado politico y social.
1'teikus visus dokumentus 

Argentinos konsulate ateaky 
mas gaunamas 3 mėnesių |bė 
gyje. Prašoma nevėluoti.

ATSKIRO NUMERIO

KAINA 100
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