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Lietuviu Šeimos ir Švietimo Metai

Nesutarimai Maskvos Konferencijoje • Van Thieu Joje abu preziden 
'(ai sutarė, kad iki rugpjūčio 
men. bus iš Vietnamo fronto

Birželio 5 d. Maskvoje bu
vo atidaryta Kremliaus šv- 
Jurgio gražiame didžiajame 
salone ilgai ruoštoji UI Pa
saulinė,Komunistų Partijų Kon 
ferencija. Atidarė Sov. Rusi
jos Komunistų Partijos gene
ralinis sekretorius ir rusų de 
legacijos pirmininkas Leonid 
Brežnevas. Joje dalyvauja 7 0 
partijų delegacijos. Trūksta 
Kinijos, Albanijos, S. Korėjos 
ir Vietnamo, bei Laos, Ta lan 
d jo>, Malazijos ir Olandijos 
atstovų lik stebėtojus atsiun 
tė Kuba ir Švedija.

Šios Maskvos konferencijos 
tikslas — sustiprinti komunis
tų vidujinę ir išorinę vienybę 
bei kovą prieš kapitalistinį im 
perializmą Dienraštis «O Es
tado de S. Paulo» (9.VI.) juo
kiasi iš Brežnevo konferenci
joje pasakytos anti i tipena is 
tinės kalb-.-s. Jis laiko ją tarp 
tautiniu cinizmu, >es pati Sov. 
Rusija šiais laikais yra pati 
didžiausia imperial stiniu už 
grobimų ir puolimų vykdytoja.

RUMUNIJA IR AUSTRALIJA. 
PRIEŠINGO-

• i

Po šeštadienį Brežnevo pa
sakytos kalbos rieš Kinijos 

, Komuni&tų Partiją ir jos vadą 
Mao T.-e tuna Rumunijos ats
tovas reikalavo -nekeiti ia- 
čiau to klausimo o Ausirati- 
jos atstovas pareiškė, kad 
konferencija taua turinti svars 
tyri ir Čekoslovakijos klausi
mą ir iš viso jie <a.vykę pa
sakyti, kad invazija į Čekos
lovakija buvo klaida-.

Pirmadienį iš naujo NicoL 
Ceausescu, Rumunijos Kom. 
Partijos delegacijos pirminin
kas puolė Brežnevą už pas
merk mą Mao Tse-tungo. kom. 

.■Kinijos vado. Jis nepriimąs 
Ki ijos kaltinimų Sov. Rusi
jai, bet taip pat nesutinkąs ir 
su Sov. Rusijos puolimais Ki
nijos Komunistų Partijos. To
kie užpuolimai ir kaltinimai 
tik pakenkią darbininkų ir ko 
mun stų tarptautiniam sąjū
džiui. Tai skaldą ir pačias ko 
munistų partijas kurios tūrio 
čios tei-ę turėti nepriklauso
mybę. Nei viena kurio krašto 
partija negalinti tvirtinti, ji 
tik turinti magišką lazdelę iš 
spręsti visiems klausimams 
rolei rumunai esą priešingi 
priėmimui programinio doku
mento su visom partijom pri- 
valomom taisyklėm

Jis netiesioginiai kalbėjo ir 
apie Čekoslovakiją, tvirtinda
mas, jog taika ir sugyveni
mas bus labiau garantuoti, jei 
nebus intervencijos į kito 
kraš.o vidaus reikalus ir bus 
palikta šventa teisė liaudžiai 
pačiai nuspręsti savo krašto 
politinio ir socialinio išsivys 
timo raidą 
n——n 
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MIDWAY KONFER? bCIJA

Birželio 8 d. JAV preziden 
tas Niksonas Ramiojo Vande
nyno Midway salose, Sand 
Beacū mieste, turėjo svarbią 
po itinę konferenciją su Pietų 
Viepiamo prezidentu Nguyen

atitraukta viena amerikiečių 
divizija (25.0C0 vyrų) ir pa
keista vietnamiečių divizija, 
kad sutinka pravesti P. Viet
name laisvus rinkimus, kontro 
liuojamus tarptautinės komi
sijos ir kad tik po to bus su
daryta koalicinė Vyriausybė 
su Vietkong, jeigu komunistai 
gaus pakankamai balsų.

Vienos divizijos atitraukimu 
atgal į JAV-bes Niksonas tiki
si apraminti JAV visuomenę, 
paveikti tuo teigiamai pasau
lio viešąją opiniją ir paspaus 
ti Š. Vietnamą irgi atitraukti 
dalį savo karių.

HMM—II 
iÍMWCTimii

PASITEKINIMAS PARTIJOSE
Nors masiniai lietuvių iš tėvynės ištiėnimai tuo tarpu 

sustojo, bet komunistinis okupanto ruso botagas ir dabar ne
siliauja p'akti mūsų b olius ir seses pavergteje Tėvynėje. 
To mes niekad nepamiršim, ir nenustosim reikalauti jiems 
laisvės!

Vy-iausias Rinkinų Tribūno 
las išleista instrukcija dėl 
Komplementarinio Akto 54 vyk 
dymo pripažino sublęgendų 
teisę partijų < rganų rinkimuo 
se. Gavusi rinkimuose kuri 
partijos grujė bent 20% bal
sų, turi teisę gauti atitinka, 
mų vietų visos partijos vado
vybėje. Tai sugėlė diielį pa- 
siienkinimą politinėse partijo
se, tiek sudarančias Arena, 
tiek M D B.

Administracinės Tarybos Na 
r u Tarptautinės Darbo Orga
nizacijos bus Brazilija, siūlant 
P. Amerikos valstybių delega 
cijoms šios organizacijos kon 
ferencijoje Šveicarijoje

Šioje konferencijoje buvo 
pakviestas dalyvauti ir popie. 
ž i u s Paulius vi.

Birželio įvykiu Minėjimas
Šių taip skaudžiai tragiš u lietuviams, labviams ir es

tams 1941 m birželio 14-1S dienos įvykių minėjimą bendrom 
jėgom ruošia «Už teisingumą Pabaltijo tautoms, Lietuvai, Lat 
vijai ir Estijai Ko uitetas», kuriam šiais metais vadovauja lie 
tuviai, Brazi ijos Lietuvių Bendruomenės atstovai, Juozas Čiu 
vinskas, Jonas Jodelis ir Petras Šimonis.

PROGRAMA

Norėdama pagerbti broli is ir sese^ ištremtus į Sibirą 
bei sukištus j kalėjimus,

ŠV. JUOZAPO VYRŲ BROLIJA
išleidžia šį pagrąžintą «Mūsų Lietuvos» numerį ir jau kelin
tą kartą tampa jos

. .. GARBĖS LEIDĖJAS
z ' i

Nu< širdžiai dėkoja Ml Administracija

dėkingumas ĮPAREIGOJA

V. Jėzus parode didelę savo 
Širdies meilę žmonėms — vi
sai save išsėmė, sunaikino ir 
pasiliko Meilės Sakramente. 
Tačiau vietoje padėkos susi
laukia nedėkingumo, šaltumo 
paniekos ir šveutvagysčiu.

Todėl Bažnyčia ragina tikin 
čiuosi.us JÉZ U S ši K DIES 
ŠVENTE šį penktadienį ar sek 
madiėnį ir Josios garbinimu 
permaldauti Ją už įžeidimus 
ir kasdien aukotis Josios i
lės, teisingumo ir malonės Ka 
ralistės išplėtimui žmonių šir
dyse ir bendruomenėse.

Dėkingumas įparęigoj* mus 
visus. Iš dėkingumo sąmonės 
kyla n eilės jausmai. Jie vis 
stiprėja, pripildo širdį medę 
Jėzui; gi Jo Širdis atsiveria 
dieviškosios meilės srovėm.

Minėjimas įvyks šį sekmadienį, Dirželio 15 d., 
São Bento gimnazijos patalpose.

I.
-- 18!val IŠKILMINGOS ŠV. MIŠIOS São Bento kole

gijos koplyčioje. Jas laikys šv. Kazimiero parapijos klebo 
nas tėv. J. BRUŽIKAS. Per jas giedos AUŠROS choras ir pri 
taikytą pamokslą pasakys tėv. J KIDYKAS, S. J.(!ėjimasko 
plyčion per tas pačias duris kaip ir j salę. Protestantams pa 
maldos bus kitose vietose).

11 .
— 19 vai. OFICIALUS MINĖJIMAS šalimoje kolegijos sa 

ėję. dalyvaujant lietuviams, latviams, estams, Vyriausybės ir
spaudos atstovams.

— Minėjimą atidaro ir sveikinimo žodį taria KomLeto 
pirmininkas Kap Juozas ČIUVlNSKAS

— Brazilijos himnas, kartu giedamas visų trijų tautų 
jungtinio choro.

— pagerbimas Komiteto garbės pirmininkės deputatės . 
ponios Dulce Salles Cunha Braga, p r kurį žodį taria Esti
jos kon ulas p. Dr. SAUKAS.

— Minėjimui pritaikytą kalbą sako deputatė p. Dulce 
SALLES CUNHA BRAGA.

— MENINE DALI pradeda lietuvių V YRU OKTET AS, va 
dovaujamas p. L. Ralicko, sudainuodamas keletą liet, dainų.

— Dainuoja LALAIŲ JUNGTINIS CHORAS.
— ESTŲ CHCR. dainuojamos dainos ir interpretacijos.
PS. 1. Visų labai prašoma nesivėluoti, nes tiek pamaldas 

tiek programą praiėsime pumktuuliai.
I . visi, kurie atvažiuos savais automobiliais, galės juos 

pastatyti gimnazijos kieme (pano do colégio S. Bento).
Visus tautiečius-te s maloniai kviečiame dalyvauti minė 

jime ir pasikviesti pažįstamus.
Rengėjai

Lietuvos nacionalinė 
M.Mažvydo biblioteka
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į MŪSŲ LIETUVA

Kryžius, Lietuvos ir Brazilijos vėliavos išnešamos, ap
leidžiant Dr. V. Kudirkos namus Mokoje, 1939 ra. bal. 20 d.

Prie Išpustytų Pelenu
BAISIAJAM BIRŽELIUI PAMINĖTI 

BALYS AUGINĄS

Jau 28-tas birželis išsiskleidžia žiedais Lietuvoje. Ir vėl 
dvidešimts ažtuoni birželiai nuvys, ir laiko vėjas nupūs juos 
užuomarštim Bet tie dvidešimts aštuoni žaliai lapoję birže
liai — virtę praeities dulkėmis — skaudžiai pražygiavę pro 
mus, nuo anų mūsų tautos juodųjų trėmimo dienų, vis dar 
žydi lietuvio atmintyje.

Jie vis dar KARŠTI mūsų atminimuose — kaip rusenau 
čio židinio pelenai: visa kas liko iš gimtųjų namų;

KARŠTI, kaip kūdikio ašara - deganti našlaičio vie
nišumu;

LIEPSNOJĄ, tarsi randai neužgijusių žaizcų, — padary
tų žiaurių, beširdžių žmogž džio rankų;

ŽYDI nei ugniakuro pelenai es ne vien tik gėlės 
ar žmogaus jaunystė gali žydėti.

Tas birže is primena mums anas juodas lyg anglis, 
gedulo lenas, kaip raudonasis viesulus — prasiveržęs iš ry
tų, tarsi ūkuringa kraujo upė, — užliejo mūsų kraštą.

Toji sūkuringa vėt a nušlavė šimtus tūkstančių mūsų 
taufcečių, išraudama iš savosios dirvos ir galingus užgrū
dintus ąžuolus, ir tas gležnutes atžalas jaunučio atžalyno, 
vos bepradėju-io leisti šaknis tėviškės žemėje.

Kuo kaltos tos jaunos motinos, kup ios žaliosios Venos, 
pačiam medonešio vaisingume Laisvojo Dangaus pavėsyje 
žydinčios?

Ir anos senos moterėlės, sudžiūvusios byrančios eglės 
ar žilstančios pušys, belaukiančios paskutiniojo saulėlydžio?

Visa jų vienintelė kaltė buvo tik ta: jų kaktos, jų šir- 
d y s buvo Visagalio paženklintos lietu
viškumo žyme, ir me ii e š ryšiai nenutrūksta
mais saitais siejo jų sielas su ta že
me, iš kurios gelmių jų atžalos kilo...

Prikimštiems gyvuliniams vagonams dundant, vykstant 
į nežinomą vergiją su raudomis ir verksmais, iš ų užkaltų 
vagonų sklido lietuviška giesmė. Dieve, ši giesmė ėjo iš pa
čios širdies gelmių!

Raudojo ir lieką Tėvynėje Našlaičiai vaikai raudojo 
tėvų; verkė vyras žmonos ir kūdikio. Rovėsi plaukus vieniša 
vystan i nu tina. Verkė žmonos, ašarojo ir lietuviškas dan
gus. sodriu lietum palaistęs tremiamų paliekamą Lietuvos 
žemę...

Kasmet minime to lietuvių tautos žudikiško trėmimo 
šiurpius vaizdus, nes nėra lietuviškos šeimos, kurioje nebūtų 
pralieta ašarų dėl savo šeimos nario, kurio nebūtų palietus 
kraujuota budelio ranka. Nėra šeimos, kurios namų slenks
čio nebūtų peržengęs pasalūniškas žudikas su raudonuoju
mirties pjautuvu...

Pasalūniškai. Tyliai. Staiga prasiveržė visu savo žiau
rumu Naktį iš birželio keturioliktos į penkioliktąją raudo
nieji žaibai trenkė į ramius gyventojų namus. Nuogi ir spin 
dį kraujuotais atspindžiais durtuvai apakino taiką. Jų spin
dėjimas degė neapykanta tautai

Tą šiurpiai žiaurią kruviną lietuvių medžioklę suruošė 
Maskvos raudonieji komunistai valdovai. Ir atsirado lietu* 
vių, padėjusių tiems kraugeriams draskyti savo brolių lietu
vių širdis! ir šiandien yra lietuvių, net mū ų tarpe, kurie 
džiaugiasi ta Dievo keršto šaukiančia mūsų tautai padaryta 
žala ir garbina, ir lankstosi mūsų tautos išniekintojams žu
dytojams bti jų pakalikams! Višta gina savo viščiukus nuo 
vanago, vilkė savo Vilkiukus nuo kirų vilkų. Kokios širdies, 
kokio karakterio yra tas lietuvis, kurs ne tik negina neuž
stoja savo taip baisiai nuskriaustą ir tebeskriaudžiamą tau
tą, bet dar oloja vaitoja jos žudikams, tartum didvyriams iš
laisvintojams?

BET ATEIS TEISYBĖS 1ŠS1PIIDYMO VALANDA! Ir 
tars rangaus galybių Viešpats — GANa! Gana nekaltų aša
rų. Gana žudynių, Gana trėmimų iš namų, kur aidėjo tavo 
motinos lopšinė...

Kuo kalti tie kūdikiai - kaip jaunos šakelės, dar visai 
be metūgių, atskir amt nuo LAISVĖb SAULĖS?

Kuo kalti tie jaunuoliai, Paimti iš mokyklų suolų, kaip 
jauni šakaliukai, grubių rankų ištraukti iš šilto lizdo, su su
rištais sparnais, kuriuose dar žaidė neatvėsęs LAISVĖS 
VĖJAS?

Tegrįžta išpustyti pelenai į žemę, įš kurios jie buvo kilę.

Vienas Is Daugelio
BRONIUS KRISTANAV1ČIUS

Paskutinis vežimas išvažiuoja su Tėvų Jėzuitų baldais 
iš Dr. V. Kudirkos namų Mokoje balandžio 20 d.

Atėjus birželio mėnesiui, 1 e 
tuvio mintys savaime krypsta 
į Rusijos imperializmo aukas, 
kuriomis yra nuklotos plačios 
Sibiro tundros, r.e pirmoji ir 
ne paskutinė auka yra jaunas 
ir ta'entingas jėzuitas T. Sta
sys Rimkevi iu», gimęs iš su
lenkėjusių tėvų Estijoje, lietu 
viu tapęs Lenkijoje, bolševi
kų kalintas Rusijoje, užmer
kęs akis pavergtoje tėvynėje. 
Jo trumpas bet daug žadąs 
gyvenimas yra būdingas pa
vyzdys tų lie uvių, kurie, liki
mo nurašyti «lietuvybei, tarsi 
instinktyviai vėl priauga prie 
tautos kamieno.

STASIO TĖVAI
T. Stasys Rimkevičius gi

mė 1904 m. vasario 17 dieną

Dorpate, Estijoje. Jo tėvas, 
Povilas Rimkevičius, buvo ki
lęs iš Pelėdnagių kaimo, Kė
dainių apskritjje. aimias j 
kariuomenę 2 -nes metu, jis 
beveik visą sa»o gyvenimą 
tarnavo karo valdininku, eida 
mas maisto sandėlio viršinin
ko p ireigas. 1899 m. jis grįžo 
iš Kijevo j savo tėviškę, nes 
norėjo vesti A. Senkevičiutę, 
kurios iki šiol dar nebuvo 
matęs. Mat, Povilo ir Aleksan 
dros tėvams bei kaimynams 
atrodė, kad jie galėtų sudary
ti gražią porą ir la mingai gy 
ventų. Paraginti tėvų, Povilas 
ir Aleksandra susirašinėjo per 
pusantrų metų, pasikeitė foto 
grafijomis ir nutaiė vestis. 
Vestuvės jvyko 1899 m. bir
želio 13 a’eną Gaižmcnų vie

tovėje, Apyfcalaukės parapijoj.
Paviešėjęs vieną mėnesį Lie 

tavoje, Povilas su savo žmo
na išvyko j Dorpatą, kur tuo 
metu buvo nukeltas jo pul
kas. Ten jam gimė trys vai
kai: Jadvyga, Česlovas ir Sta 
sys. Kadangi po 1905 revoliu
cijos buvo mada kilnoti ka
riuomenę vis į kitą vietą, 
1907 m. Povilui kartu su visu 
pulku teko keltis į Taliną,

ESTIJOJE

1910 m. P. Rimkevičius vė| 
grįžo į Dorpatą, nusipirko na
mą ir apgyvendino šeimą pas 
tovioje vietoje. Čia jam gimė 
duktė Vanda. Turėdamas lais
vo laiko, jis pradėjo mokyt’ 
Stasį skaityti ir rašyti ienkų 
ir rusų kalba. Vaikas buvo 
gabus ir per keletą metų išė
jo namie visą pradžios moky
klos kursą. Eidamas devintuo 
sius metus, jis išlaikė egza
minus į pirmąją realinės ru
sų gimnazijos klasę. Gimnazi
joje jam sekėsi gerai. Kadan 
gi Stasys mėgo muziką, tėvas 
jį išmokė groti akordeonu, ba 
lalaika ir mandolina. Vėliau 
Stasys išmoko skambinti pia
ninu ir groti keliais pučia
mais instrumentais. Būdamas 
trečioje klasėje, jis įsirašė į 
skautų sąjungą ir aktyviai jo
je veikė.

LIETUVOJE

1917 m. Rusijoje kilo revo 
liucija ir Dorpate greitai įsi
galėjo bolševikai. Mieste pra. 
dėjo trūkti maisto. Jadvygai 
ir Stasiui tekdavo keltis 4 va
landą ryto ir stovėti eilėse 
prie apytuščių maisto krautu
vių. Kartais jie gaudavo po 
keletą bulkučių. kartais ne
gaudavo. Tėvai pradėjo keis
ti nebūtinus dalykus į maisto 
produktus, ir tokiu būdu gale 
jo išlaikyti šeimą 19.8 m. 
pradžioje Dorpatą žemė vo
kiečiai, o spalio 19 d jie per 
davė krašto valdžią estų su
darytai vyriausybei. Ši įsakė 
visiems svetimšaliams arba 
priimti Estijos pilietybę, arba 
apleisti kraštą. Povilas Rim
kevičius pardavė namą ir lap 
kričio 1 dieną grįžo į Lietu
vą. Jis apsigyveno Kėdainiuo 
se ir gavo girininko vietą Kė 
dainių urėdijoje. Deja, 1919 
m. paplitus tifo epidemija pa 
kirto jo sveikatą, ir birželio 
13 dieną jis mirė. Šeimos iš
laikymu teko rūpintis Jadvy
gai. Ji buvo baigusi gimnazi
ją Estijoje ir tuojau po tėvo 
mirties, gavo mokytojos vietą 
Kėdainių pradžius mokyklo
je. Kėdainiuose ji susipažino 
su inteudaiūrot- karininku ka
pitonu Mikalojų Grigaliūnu. 
Sis, išgirdęs apie Stasio norą 
baigti gimnaziją, pasiūlė jam 
vykti į RaLetėžį ir prižadėjo 
parūpinti butą. Stasys mielai 
priėmė jo pasiūlymą ir 1919 
rudenį įstojo j Panevėžio gira 
naziją Kadangi Stasys mažai 
mokėjo lietuvių Kalbos, jam 
teko kartoti Estijoje pradėtą 
penktą klasę.

PARTIZANAS

Būdamas gimnazijoje, Sta
sys išgirdo apie partizanus, 

(nukelta į 5 pus'.)
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Taip Išvežė Juos
BUVUSIOS SIBIRAN IŠTREMTI SICIS BARBOROS ARMC 
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Karolis De Gaulle
PETKAS Pakalnis

AŠARAS

(Tęsinys)

MASKVOJE-)

SKAUDAS DALYKAI

Neapsiėjo ir be nuotykių 
mūsų transporte. Po dienos 
kelionės traukinys lėtai judė
jo per Latvijos miškus Rusi
jos link Vienas vyriškis su 
dviem savo sūnumis šoko iš 
vagono ir pasi&lėpė miške. 
Sargybiniai, susodiot ant va
gonų stogo, pamatė ir pradė
jo šaudyti. Traukinys buvo 
sustabdytas keletą valandų- 
Per tą laiką d ndėjo šūviai 
miške, bet vyra s pavyko jų 
žygis.

Vėliau, kitame vagone, mo
teris, kurios vyras l'ko Kalė
jime, deportuoiama su dviem 
mažais kūdikiais, išėjo iš pro 
to. Ji šoko iš judančio trauki 
nio ir vietoje buvo užmušta. 
Traukinys uuvo sustabdytas, 
ir lavonas užkastas šalia bė
gių... Visų lūpos kalbėjo apie 
likusių dviejų našlaičių — 2 
Ir 4 metų - likimą

Traukinys kasdien sustoda
vo keletą kartų, tai kurioje 
mažoje stotelėje, tai laukuo
se. Mums buvo leidžiama to
kiais atvejais iš'ipti iš vago
nų bet jokiu būdu nepereiti 
geležinkelio linijos griovių. 
Tokiomis sąlygomis žmonės 
skubėjo atlikti savo fizinius 
reikalus. Vyrai, jaunos mer
ginos, senutės ir ponios — vi 
si šalia viens kito.

Tais atvejais, kada trauki
nys sustodavo netoli kareivi
nių, dalis sargybinių būdavo 
siunčiami atnešti maisto. Tai 
būdavo kartą j dieną arba į 
dvi dienas kartą. Taip tekda
vo maitintis dažniausiai iš 
savo pasiimtų išteklių. Kadan 
gi išvykstant Į maistą krei
piau daugiausia dėmesio, 
mums sunkumų oėl maisto 
nebuvo.

Didžiausia problema trans
porte — ligonių ir kūdikių 
globa. Vien mūsų vagone bu
vo net trys naujagimiai. Ne
buvo kur išplauti ir išdžiovin 
ti vystyklų... Kartais tėvai net 
per juosmenį apsivyniodavo 
šlapius vystyklus, kad jie 
greičiau išdžiūtų.

Pasitaikius šiltesnėms die
noms, dvokimas vagonuose 
pasidarė nebepakeliamas, ir 
žmonės pradėjo sirgti. Mūsų 
vagone 2 metų berniukas tu
rėjo aukštą temperatūrą ir 
verkė be paliovos. Vienintelė 
pįagaiba — buvo bendrakelei
vių duodamas aspirinas. Bet 
vaikutis mirė. Sekančiame su 
stojime, kareiviai paėmę la
voną, užkasė mums nežinomo 
je girioje. Tėvų sielvartas bu 
vo neapsakomas Normaliose 
sąlygose, kad ir su mei.kiau- 
sia medicinos pagalba, vai
kas greičiausia nebūtų miręs... 
Buvau laiminga, kad mano 
sūnus išsilaikė gerai per vi
są kelionę.

Pradedant antrą savaitę, gir 
dėjome, kad jau apie 15 mi
rusių turime mūsų transporte. 
Pralenkdavome ir s.ųsitikda-

Mūsų ešalone kartu vyko 
kaimynė Petrauskienė iš Užu- 
š lių. Jos vyras buvo kalėji
me už po’itine veiklą, ji gi 
buvo tremiama viena su oviem 
vaikučiais — dukra 8 metų ir 
sūnum 5 metų. Suėmimo me
tu ji bandė n sižudyti, šokda 
na į š linj. Buvo ištraukta 
veik nešusi čeidus. visa šla
pi t su verkiančiais vaiku
čiu ji buvo atvaryta į tą pa
čią daržinę, kur ir mes laukė 
me; aišku, t.ieko su savimi 
nepasiėmusi.

Vagone buvo Tamošiūnų 
šeima, kurią suimant tik vy
ras su 6 metų vaiku buvo na 
mie. Žmona tuo metu buvo li
goninėje begimdanti. Karei
viai štraukė ją iš ligoninės 
su kūdik'u 4 valandas po gim 
dymo. Turėjome savo tarpe 
65 metų našlę su 83 metų in 
valide motina, kuri jau 4 me 
tai nesikeldavo iš lovos. Jos 
sūnus taip pat liko kalėjime. 
Su mumis taip pat vyko geri 
mano bičiuliai — Petras Dra- 
vinskas su žmona su dviem 
vaikučiais 7 metų, o kitas 
5 mėnesių. Anksčiau minėtas 
kaimynas Vaiginas vyko drau 
ge su žmona ir savo motina 
82 metų bei dviem dukrom — 
14 ir 21 metų ir sūnumi.

Traukinys Panevėžyje išsto
vėjo dvi pilnas dienas. Mais
to visai negavome, tik van
dens atsigerti. Galėjome išei
ti tik gamtos reikalams, sar
gybinių lydimi. Belaukdami 
sekančiame vagone girdėjo
me moters klyksmą. Sužino
jome, jog motina verkė dėl 
bandžiusios pabėgti ir kulkos 
vaidžio šūviais peršautos dūk 
terš. Duktė buvo nuvežta į 
ligoninę. Ar ji buvo dar gy
va — niekas nežinojo. Jos 
vyras buvo nukankintas be
tardant kalėjime.

Pagaliau traukinys pradėjo 
judėti. Traukinyje esantieji ir 
stotyje susirinkę giminės pra
dėjo verkti Kai kas iš jauni
mo pradėjo dainuoti patrioti
nes dainas. Kai kurie net už
traukė populiarias partizanų 
dainas, nes jau nebebuvo ko 
bijoti. Kas gi jiems blogesnio 
begali atsitikti?...

Gyvulių vagonuose sukištų 
žmonių jausmas sunku apsa
kyti. Niekas tiksliai nežinojo, 
kur būsime nuvežti, < nei kas 
mūsų laukia ateityje. Žmonių 
nedalia pakrautuose vagonuo
se ir dvasinė įtampa, sukelta 
tokios nelaimės, galėtų būti 
palyginta su gyvulių trans
portu į skerdyklą, jei gyvu
liai turėtų žmogiškus jaus
mus. Bet ir gyvulių transpor
tas tokiomis sąlygomis drau
džiamas civilizuotame pasau
lyje.

Manyčiau, jei komunistai 
Ir nebūtų nieko daugiau nu
sikaltę, tik tokiomis žiaurio
mis deportacijomis, j’e netu
rėtų teisės būti laikomi civi
lizuotos žmonijos dalimi.
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Tėvas Jonas Kidykas. S. J. 
atnašauja paskutinę Miš ų au
ką Dr. v. K-a iirKos salėje b t- 
landžio 20 d. Jis a našavi pir 
mą auką namus atnaujinus, 
prieš penkis metus.
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vome stotyse su kitais trauki 
niais, pilnais lietuvių. Šauk
davome pro vagonus, bent 
sužinoti, iš kurių apylinkių 
jie surinkti. Iš s očių pasiva- 
dinimų pagaliau sužinojome, 
kad mūsų jau atsidurta už 
Uralo, ka šikame Sibiro link 
garsiuoju trans-sibiriniu ke
liu.

Pagaliau, po kokios 15 die 
nu kelionės, sustojome Černi- 
kovo stotyje. Tai maždaug 
160 mylių nuo Ir
kutsko, didžiausio miesto bi- 
b re prie Baikalo ežero... 
Traukinyje mus išlaikė ear 
24 valandas. Po to buvome iš 
rikiuoti stoties aikštėje. Sto
vėjome ten šlapdraboje apie 
4 valandas. Vaikai klykė iš 
šalčio Žiūrėjome į miestą, 
negrįstų gatvių purve skęs 
tantj.

Po kurio laiko pasirodė ru
sas karininkas ir liepė susi
nešti daiktus į netoliese esan 
čius barakus. Dar įspėjo bu
dėti, nes apylinkė esanti gar
si vagimis. Susidėjus daiktus, 
mums buvo leista išsimaudy- 
ti. Po dviejų savaičių tokios 
kelionės, tai buvo nemažas 
laimėjimas.

Išsimaudžius mūsų trans
portas buvo paskirstytas į 
tris grupes, Skirstymas vyko 
pagal tai, kaip kur buvome 
spėję susikrauti savo daiktus. 
Kilo verksmas ir barniai, nes 
daugelis norėjo pasilikti su 
draugais ir giminėmis. Niekas 
nekreipė dėmesio ir jokie 
protestai nepadėjo. Vienas 
trečdalis turėjo pasilikti Čer- 
nikovskoj, kitas turėjo vykti 
į Talnikų mišką, gi likutis, ku 
rian ir aš pakliuvau, turėjo 
keliauti dar 80 mylių į No- 
vostroiką, kitą miškų pramo
nės sritį.

Keliai buvo nepaprastai blo 
gi. Išvykome po pietų, o at
siradome Novostroikej kitos 
dienos vidury. Naktį praleido
me atviruos^ sunkvežimiuose 
lietui be paliovos lijant. Vai
kų verksmui nesibaigiant,ban 
dėme juos užkloti ir visaip 
raminti ’— niekam nerūpėjo 
savo pačių gausmai ir kan
čia Paryčiais privažiavome 
upelį su mažu keltu. Perkėli
mas ilgai užtruko. Nuo upelio

Mirus prezioeniui Eisenho- 
weriui, garsioji Anglijos eko
nomė Barbora Ward teisingai 
pastebėjo, kad jis pats, bū
damas labai kuklu», niekuo
met nelaikė save svarbiu ar 
reikšmingu žmogumi «Gra
žiausias Eisenhower o būdo 
bruožas», taip atsiliepė apie 
ji vienas JAV pulkininkes, 
«buvo sugebėjimas tinkamai 
elgtis su žmonėmis». Iš tiesų, 
kas kukliai galvoja apie sa
ve, tas mielai klauso kitų pa
tarimo ir įgyja bendradarbių 
si m pa t ją.

Visiškai kitokio būdo yra 
■ Karolis De Gaulle, buvęs 
Prancūzijos prezidentas Pa
bėgęs j Angliją 1940 metais 
ir peržiūrėdamas Prancūzijos 
kariuomenės likučius, jis taip 
jiems pasakė «Aš esu Pran
cūzija. Kovokite su manim»- 
Anais pakrikimo laikais tas 
jo posakis buvo savo vietoje, 
nes iš tiesų tik sis vienas iš 
aukštųjų karininkų ryžosi 
priešintis nacių režimui be 
jokio kompromiso. Deja, De 
Gaulle visą laiką suplakė sa
vo pažiūras su Prancūzijos in 
teresais ir manė, kad be jo 
Prancūzija negalės gyvuoti. 
Tai buvo jo klaida. Tiesa Ka 
rolis De Gaulle įeis j Prancū 
zijos istoriją kaip didelis žmo 
gus. Visų pirma lodė j, kad jis 
sąjungininkams užėmus Pary
žių. greitai įžvelgė komuniz
mo pavojų ir, tapes laikino
sios vyriausybės galva, jį pa
šalino. Tai buvo 1944 metais- 
Bet 1946 metais jis pasitrau
kė iš politikos ir su panieka 
žiūrėjo į aulų dienų Prancūzi
jos valstybės vyrus. Tapęs 
antrą kartą vyriausybės gal
va 1958 metais, De Gaulle ga 
vo beveik diktatoriaus galią 
ir pradėjo tvarkyti Prancūzi
ją savo nuožiūra. Jis įnešė į 
viešą Prancūzijos gyvenimą 
tvarkos, pastovumo ir draus
mės. Nemažai jis nusipelnė, 
suteikdamas Alžyrijai ir ki
toms buvusioms Prancūzijos 
kolonijoms nepriklausomybę. 
Naujoji Prancūzijos konstitu
cija suredaguota pagal De 
Gaulle idėjas, sustpiino pre
zidento autoritetą ir galią. 
Prancūzijos vidaus politika 
pasidarė pastovi ir be jokių 
svyravimų. Labai aukštai rei
kia vertinti ir asmenišką De 
Gaulle ir Adenauerio bičiu
lystę, kuri virto Vokietijos ir 
Prancūzijos draugyste. Isto- 
damos į Ekonominę Europos 
Bendruomenę, tos dvi ilgai 
kovojusios tautos rado ben
drą kalbą ir pradėjo užmirš
ti istorines priešingybes. Ta
čiau De Gaulle padarė ne
mažai klaidų, kurios dabar 
plačiai nagrinėjamos ir ap 
gailestaujamos.

Anglija jam niekuomet ne

liko tik valanda kelio iki No- 
vostroikos. Bevežant mus šio
je kelionėje mirė pariližuoto 
ji senutė, užkratyta blogame 
kelyje. Tai pirmas lietuvių ka 
pas Novostroikoj.

dovanos, kad jis jos neįsilei
do j Ekonominę Europos Ben 
druomenę. Iš tiesų, atrodo, 
nelogiška, kad Karolis De 
Gaulle, siekdamas kurti vie
ningą Europą «nuo Pirinėjų 
iki Uralo», norėjo į ją įjung
ti Rusiją, bet neįsileido An
glijos.

Nemažai jis pakenkė vienio 
gam laisvojo pasaulio fron
tui tuo, kad atėmė Prancūzi
jos kariuomenę iš NATO Są
jungos. Tiesa, prieš porą me
tu atrodė, kad rusai pasiten
kins tuo, ką turi. > et Čekos 
lovakijos okupacija ir rusų 
veržimasis į arabų kraštus pa 
rodė kad Rusijos imperializ
mas yra d «r gyvas ir kad jis 
ieško vis naujos įtakos sfe
ros. O Rusijos militarinį svo
rį gali atverti tik NATO Są
junga.

Nepaisant tų ir kitų klaidų, 
De Gaulle suklupo ne del už
sienio politikos, bet del kraš
to vidaus reikalų. Kilus stu
dentų ir darbininkų bruzdėji
mui praėjusiais metais, De 
Gaulle prižadėjo patenkinti ir 
vienų, ir kitų reikalavimus ir 
ueištęsėjo. Prancūzijos fran
ko vertė pradėjo svyruoti. Šį 
met De Gaulle prašė tautos 
pasisakyti dėl jo sugalvotos 
senato reformos ir del admi- 
nistratyvinių regijonų ir rajo
nų įsteigimo, kuriais jis nore 
jo decentralizuoti ministerijų 
galią. Atrodo, kad savotiškas 
De Gaulle valdymo būdas, už 
sitęsęs beveik 1) metų, taip 
įkyrėjo prancūzų tautai, kad 
ji 53 procentais pasisakė prieš 
jo planus ir privertė jį atsis
tatydinti.

Kartą De Gaulle taip išsi- 
sireiškė apie savo ankstyves
nius pralaimėjimus; i«Aš nie
kuomet taip nepralaimėjau, 
kad nebūčiau laimėjęs». Gali 
mas daiktas, kad šis referen
dumo pralaimėjimas yra savo 
tiškas De Gaulle arba Pran
cūzijos laimėjimas. Tai paro
dys tik ateitis.

ŽIAURUMAI SOVIETŲ 
DARBO STOVYKLOSE

Rusijos menininkai ir inte
lektualai Yuli DANIEL, Aleks- 
GINSBURG Yuri GALENSKOV 
ir dar kiti du dirba priverčia
mųjų darbų stovykloje Potma- 
Mardavijos valstybei, pasiun
tė peticiją Sov. Rusijos parla 
mentui prašydami žmoniškes
nių gyvenimo sąlygų stovyklo 
se, kur viešpataująs badas, 
šaltis ir policijos žiaurumai.

Tie intelektelektualai nu
bausti už tariamąjį Valstybės 
apšmeižimą tvirtina:

— Tiesa, stovyklo e režimas 
yra geresnis dabar negu Sta
lino laikais. Tačiau ir dabar 
jose tebėra nežmoniškos gy
venimo sąlygos. Laikome sa
vo sąžinės pareiga pareikšti 
Parlamento atstovams; turite 
galią šiandien pravesti teisin 
gą įstatymo vykdymą ir griež 
tesnę elgesio su kaliniais 
kontrolę.
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MÚSU JĖGOS, MÚSU ŽINIOS, LAISVAI LIETUVAI TĖVYNEI
(

Jauni Kaip Tu Jie Buvo
Ir pradžios mokyklų vaikai, ir gimnazistai 

ir studentai, ir kaimų vaikinai mergaitės. Pačia
me savo jaunystės k'estėjime jie buvo užklupti, 
kaip didelio šalčio soduose išsiskleidę žiedai, ir 
juos nuvirino, nušaldė negailestinga okupanto 
ruso ranka. Išrovė juos iš savo mylimos tėviš
kės. Daugelį atplėšė nuo tėvo ir brangiosios mo 
tinėlės ir nubloškė j svetimų kraštų prieglaudas 
sunkius darbus, vargą, ašaras.

O tas jaunimas, kaip tu dabar, svajojo būti 
naudingas savo LAISVAI TĖVYNEI, jai, jos žino 
nių labui darbuotis, kurti šviesesnę ateitį.

Ne vienas jų išvežtas žuvo. Nežinia, net 
kur jų kaulai dabar pūva. Ne vieną jauną sielą 
sužalojo bedieviškasis komunizmas savo vilioji
mais ir pažadais. O kas jiems padėtų atsispirti 
— nebuvo.

Mūsų tautai šią savaitę minint tas liūdną
sias, prieš 28 metus įvykusias birželio dienas, 
neturėtum nė tu, laisvasis Brazilijos jaunuoli lie 
tuvi, likti šaltas, abejngas, nesuinteresuotas sa
vo jaunų brolių ir sesių skaudžiu likimu. Kai 
juos svetima žiauri jėga prievarta atplėšė nuo 
savos tautos kamieno, tai tu turi'visišką laisvę 
likti ištikimas savo tautos narys, sunkiausiose jos 
istorijos valandose. V. Kristui patekus į priešų 
rankas, apaštalai išsislapstė, o Petras net išsigy 
nė jo nepažįstąs. To jis visą likusi gyvenimą la 
bai gailėjosi. Kai mūsų tauta pateko į aršaus 
priešo rankas, ar būtų garbinga lietuviui jaunuo- 
liui-ei dabar slapstytis po svetimos kalbos ir pa 
pročių plunksnomis ir net jos visiškai išsiginti? 
Nuo tavęs šiandien priklauso, ar mūsų tauta su
mažės, ar išsilaikys, ar sutvirtės ir labiau užaugs. 
Taip, olo TAVĘS TAI PRIKLAUSO!

Tavo Pirmoji Cigaretė
ARBA - KĄ DARYTI PRIEŠ JĄ UŽDEGANT 

GINTARĖ IVAŠKIENĖ

Tėtis aiškino, mama įrodinėjo. Dėdė patari
nėjo, mokytojai įtikinėjo. Gydytojai rašė žurna
luose — kad rūkyti kenksminga.

Televizijoje užsimerkusi mergina traukė dū 
mą. Per radiją sakė, kad tapsi visų mėgiamas. 
Žurnalo puslapyje upeliukas Čii rleno ir du lai
mingieji rūkė.

Tavo pažįstami — net ir pro dūmus — turi 
gražius plaukus, rausvą odą, sveikus nagus ir 
nuolat šypsosi.

Tai kaip, pagaliau, iš tikrųjų yra?
Ką daryti su ta cigarete?
įsidėk ją kišenėn, kad nepamestom.

Kas tave myli ir tavimi rūpinasi, tas neno
ri, kad pradėtum rūkyti. Sako — nesveika. Tu ir 
pats matei nemažai statistikos davinių apie vėžį 
ir kitas plaučių bei širdies ligas.

Tačiau anos ligos sugraužia nuolatinius rū
korius. Tai ko tau rūpintis? Tu neįprasi. Tik šiaip 
sau pabandysi kartą, kitą. Prie draugų, prie kom 
panijos. Gal tada, kai neturėsi ką įdomaus veik- 
tiar kur nkų dėti. Tik tada?...

Neužtvenksi upės
MAIRONIS

Vyrai, lietuviai, auštančią dieną 
Mūsų nors sūnūs visgi išv? s!
Griaukime amžiais užverstą sieną, 
Norint gailėtųs jos beprotys!

Amžiais pavergta, kelias tėvynė;
Jos atgimimą jaučia dvasia
Ginkim, ką mūsų proseniai gynė! 
Žadinkim brolius meile drąsia!

Ginkime kalbą, žemę, jos būdą! — 
Stokim į darbą kaip milžinai!
Laimina Dievas sėjamą grūdą, 
Laimina vaisių; gema šimtai.

Tie trys posmeliai iš Maironio «Nebeuž- 
tvenksi upės» aiškiai parodo ką kiekvienas lie
tuvis turi daryti savo tautai palaikyti ir gelbėti.

Tu pirmąją paimi — gal baliukyje, kai ne
siseka pokalbis. Gal — kai niekas neišveda šok 
ti (jei esi mergaitė) ar kai draugai paerzina. Ir 
manai, kad tai viskas? Gal rytoj nesiseks rašto 
darbui ruoštis, ir užeis noras padaryti pertraukė 
]ę su dūmu. Dar kurią kitą dieną užsinorėsi sal
dainio ar pyrago, o, būdamas susirūpinęs savo 
svoriu, vietoj to ištrauksi jau savo nuosavą eiga 
rečių dėžutę.

Diena po dienos, savaitė po savaitės, ir toji 
draugė cigaretė taps neperskiriama, nepamaino
ma. įsivaizduok — tokia, kuri tave visur sekios. 
Nuo kurios nei už šimto mylių pas močiutę, nei 
už nukelto telefono ragelio nebepasislėpsi!

— Gyveno kartą mergaitė — ir tebegyvena 
Ji yra septyniolikos metų. Kai iš jos namų išel- 
na svečiai, ji drebančiais pirštais peleninėje ieš 
ko nuorūkų, kad atrastų bent trupučiuką dūmo.

Gyveno berniukas — ir tebegyvena. Jau da
bar studentas. Kas naktį apie 2 vai. turi atsikel
ti iš minkštos, šiltos lovos ir eina ieškoti ciga
rečių. Kartais net j miestą tenka važiuoti, kad 
rastų atidarytą parduotuvę.

Baisus žodis — «vergas». Ypač šiais laikais, 
kai bent vakarų pasaulyje žmonių niekas nebe
perka ir nebepardavinėja. Laisvė individo, lais
vė tautų yra visų trokštama vertybė.

Bet — ar ne vergė toji septyniolikos metų 
mergaitė? Ar ne baudžiauninkas anas studentas? 
Ne tironas su botagu juos prievartauja, o viena, 
pirmoji, mažytė, «vienintelė» cigaretė.

Matai, visa bėda ir yra tame, kad niekad 
iš anksto negali žinoti, ar prilipsi prie cigarečių 
dėžutės, ar ne. Neįmanoma nustatyti, kur>8 'žmo
gus psichologiniai pasiduoda rūkymo įpročiui, ku
ris ne. Paaiškėja tada, kai jau per vėlu. Tada, 
kai esi taip prisiklijavęs, jog negali atitrūkti.

Tiesa, - yra laimingųjų, kurie retkarčiais 
parūko, paskui gali be cigaretės kone pusirfėtį 
išgyventi. Tačiau jų yra mažuma. Didžioji dalis

1969 m birželio I» I

pradėjusiųjų nebegali lengva 
to įpročio pamesti.

Cigaretė — tai rusiška rule 
té su penkiomis kulkomis ir 
viena tuščia (jei naudosi kau
bojišką šešiašūvį.) Mirtis, tie
sa — ne ’tokia greita, kaip 
nuo ruletės. Bet ji ilga ir š m 
teriopai žiauresnė, kai jau sy 
kį ateina.

Tačiau, kas dabar galvos 
apie mirtį“? Tik ne tu ir ne 
tavo drauga« ar draugė. Vi
sas gyvenimas, nors ir per 
dūmus, bet dar prieš akis 
Tai kas, kad po 30 metų gal 
reikės mirti? Vistiek tada jau 
būsi senas. O iki tada tai 
bent pagyventum su dūmeliu. 

Ar tik «pagyvenimui» gyvename? Ar neturi
me kiekvienas atsakomybės prieš Dievą ir už 
savo sveikatą?

Tavo tėvai gali uždrausti rūkyti. Valdžios 
įstatymai. Ir turi paklusti. Tačiau tavo sveikata- 
nesudarys didelio skirtumo, ar pradėsi būdamas 
penkiolikos metų, ar vos sulaukęs aštuoniolikos. 
Rezultatas visai tas pats.

Tėveliai rūko? Ir dėdė, mokytojai, seneliai? 
Gali būti. Tikriausiai jie pradėjo, kai dar 

nebuvo žinomos vėžio statistikos. Dabar gal no
rėtų mesti, o negali, Žinoma, nesiskundžia. Ne
malonu savo silpnybę pripažinti. Ar tu pats pa
sakoti visiems, kad bandai mesti rūkymą, n na- 
gali? Ypač savo vaikams?

Pagalvok — ar apsimoka išeikvoti tiek ener 
gijos bandant išrauti tai, kas iš viso neturėjo bū 
ti pasėta? Ar malonu visą gyvenimą kaltinti sa
ve už tai, kad neturėjai pakankamai stiprios va
lios? Ar apsimoka, pagaliau, ieškoti pančių, ka
da taip lengva likti laisvam?

Savo nepriklausomumą ir suaugimą labiau 
pajusi pats ir įrodysi tėveliams bei draugams, 
kai pajėgsi šiuo klausimu protingai nuspręsti. 
Pasirinkęs «laisvę» nepaklausydamas tėvų, pasi
rinkti vergystę.

O dabar — jei anoji, tau pasiūlyta cigaretė 
dar nesutrupėjo kišenėje per šį ilgoką apmąsty
mo laiką sutrink ją peleninėje.

Jaunosios Žvaigždes
Turime laisvajame pasaulyje lietuviško jau

nimo, kuriuo galime tik gėrėtis ir didžiuotis. Be 
abejo, yra tokio jaunimo ir Lietuvoje Gaila, kad 
negalim skelbti laikraščiuose jų vardų ir pavar
džių, nes jie nukentėtų nuo mūsų tautos prješų. 
Sį kartą pasidžiaukime LIETUVIŲ DIENOSE 
1969. vasaris aprašytąją ple.

MARIJA GAILIUČYTE.
Gyvena ir darbuojasi Cleveland, Ohio. Yra 

veikli Lietuvių Bendruomenės narė ir veikėja. 
Pernai Kanados Lava! Universitete įsigijo magis 
trės laipsni CUM LAUDE (t.y. «su pagyrimu»' 
Red.) iš prancūzų kalbos ir literatūros. Prancū
zų kalbą ji dvejus metus studijavo Prancūzijoje 
garsiajame Sorbonos universitete ir Strasburge. 
Tuo pat metu ji dar mokėsi ir vokiečių kalbos 
Goethes Institute Paryžiuje ir Vienos Universi
tete Austrijoje.

Bestudijuodama ir begyvendama Europoje 
ji apkeliavo nemažai kraštų; be to, gyvai reiškė 
si lietuvių veikloj, talkininkaudama jaunimo sto
vykloms ir organiza* ijoms.

Grįžusi į JaV Marija dėstė prancūzų kalbą 
ir civilizaciją Notre Dame kolegijoj, kur įsigijo 
Bakalauro laipsnį. Nuo pernykščių metų rudens 
ji dėsto Clevelando universitete prancūzų Įkalbą 
ir literatūrą. 7uo pačiu metu ji dar studijuoja 
toliau, siekdama daktaro laipsnio.

Be kalbų ir literatūros, M. Gailiušytė studi 
javo ir muzikos mokykloje, įsigijo piano ir teo 
rijos diplomą. Šiuo metu mokosi muzikos toliau 
ir turi savo mokinių! Geros sėkmės panelei Ma
rijai Gailiušytei ir toliau!
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šventkelionė
Ir šiais metais mūsų Tėvynė ir mūsų broliai nėra 

mažiau reikalingi pagalbos ir maldų, kaip ankstyves- 
Iniais metais. Ir šiais metais Šv. Juozapo Vyrų Brolija 

organizuoja šventkelionę j Dievo Motinos N. S. Apare
cida do Norte Šventovę-

r,- , Giedos lietuvių choras. Visi kviečiami j šią švent
kelionę. Draugijos kviečiamos dalyvauti su savo vėlia- 
v omis.

Tai bus Birželio 22 dieną. Autobusai išvyks iš Vila 
. Zelinos ir Casa Verde (tiksli valanda bus paskelbta bi

lietuose). Bilietai gaunami pas šiuos asmenis:
> Vila Zelinoje pas Juozą Baužį, Igną Verbicką, Vy
tautą Zaikauską, Kazimierą Rimkevičių, Kazimierą Triū 
bą ir Izabėlę Seliokienę. Vila Prudentėje pas Motiejų 
Taisaliūną. Casa Verde pas Andrių Stankūną ir Brolius 
Matelionius Tel. 266-0346.

(atkelta iš 3 pusi.)

kovojančius prieš bolševikus 
ir bermontininkus. Tokiu ko
votojų būrys pradėjo organi
zuotis ir Panevėžyje. Pradė
jęs šeštą klasę, Stasys stojo į 
jų eiles, gavo šautuvą ir ka 
rinj švarką ir pradėjo moky
tis karinių veiksmų. Sužinoju 
si iš klasės auklėtojo apie 
Stasio karingumą, Aleksandra 
Rimkevičienė nuskubėjo j Pa 
nevėžj, sutiko sūnų prie buto 
durų ir vos jį atpažino. Pen
kiolikos ir pusės metų drą
suolis tuojau suprato motinos 
kelionės tikslą ir pradėj>o jai 
aiškintis. Motinajam neprieš
taravo, bet pastatė vieną są- 
lyg^: jis galės pasilikti parti
zanu, jei neapleis mokslo. Sta 
sys tą sąlygą išpildė. 1923 m. 
jis tbaigė gimnaziją. Tačiau 
ne lietuvių, bet lenkų. Neži
nia, kodėl ir kada jis perėjo 
j lenkų gimnaziją. Jo tautinio 
susipraumo formavimasis už
sitęsė gana ilgai. Jis pasijuto 
esąs tikras lietuvis tik 1932 m.

KELIAS J KUNIGUS
Ba ldamas gimnaziją, Sta 

PIGI IR GERA KOKYBĖ!

Stasys Lapiems
naujose patalpose parduoda įvairias 

statybos medžiagas bei visokius 

namų reikmenis.

Naujasis adresas:

Česlovas Jakiunas

DEPOSITO PARATODOS

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.

sys apsisprendė tapti kunigu, 
ir pašaukimo klausimą apta
rė su gimnazijos kapelionu. 
Kadangi jis laikė save lenku 
kapelionas patarė jam vykti 
į Innsbruką ir ten pas tėvus 
jėzuitus studijuoti filosofiją ir 
teologiją. Tuo reikalu kapelio 
nas prižadėjo parašyti j Aus
triją. Nuvykęs Kaunan pas 
seserį Jadvygą Stasys dėl vi 
so ko įsiregistravo technikos 
fakultetan ir laukė-kapeliono 
laiško. Atsakymas buvo tei
giamas, ir 1923 m. spalio 30 
dieną Stasys išvyko į Inos- 
bruką.

į JĖZUITUS

Austrijoje jis išbuvo tik vie 
nerius metus. Susipažinęs iš 
arti su tėvais jėzuitais, Sta
sys panorėjo tapti jėzuitu ir 
1924 m. rugsėjo 11 d. užėjo 
pas T. Kipą aptarti pašauki
mo klausimą. Pašaukimas bu
vo aiškus, bet Stasiui nebuvo 
aišku, į kurią provinciją sto
ti: ar į lenkų, ar į vokiečių. 
T. Kipas nusiuntė jį pas po
piežiaus delegatą arkivysku- 

P4 Zecchini. Šis jam pasakė, 
kad, jei nori dirbti Lietuvo
je, tii turi stoti Į Vakarų Vo
kietijos provinciją, kuriai yra 
pavestas Lietuvos jėzuitų pro 
viocijos atkūrimas. Pasikalbė
jęs su delegatu porą *dienų. 
Stasys apsisprendė stoti į Va
karų Vokietijos ‘ provinciją. 
Naujokyną jis pasiekė rugsė
jo 19 dieną. j

Padaręs pir nuosius įžadus 
s’Heerenbergo naujokyne, O- 
landijoje, Stasys persikėlė 
Valkeuburgą, taip pat Glaudi 
joje, ir per porą metų studi. 
javo* filosofiją, 1928 m. balan
džio 13 d. jis grįžo į Kauną 
ir rudeniop pradėjo mokyto
jauti jėzuitų gimnazijoje. Be 
to, jis vadovavo skautams.

LENKIJOJE PASIJUTO
LIETUVIS

Kaune St. Rimkevičius dir
bo 4 metus ir po to vėl išvy
ko Valkenburgan studijuoti teo 
logijos. Pakeliui stabtelėjo 
Lenkijoje ir nutarė peržiūrė
ti savo tautinę sąmonę. Nors 
tautybės klausimas ir pasto
racinis darbas yra du skirtin
gi dalykai, bet jam vės rūpė
jo ir jo paties tautybė. Kas iš 
tiesų jis buvo: lenkas ar lie
tuvis? Nežinia kur jis buvo 
apsistojęs ir su kuo kalbėjo. 
Bet jo įspūdis buvo toks, kad’ 
pasijuto lietuviams žymiai ar
timesnis negu buvo manęs 
Nepaisant lenkų kalbos, len
kams jis pasirodė esąs visiš
kai svetimas. Iš to jis padarė 
logišką išvadą ir niekuomet 
nebelaikė save lenku.

TOLIMESNĖS STUDIJOS

1934 m. rugpjūčio 28 dieną 
St. Rimkevičius gavo kunigo 
šventimus ir grįžo Lietuvon 
švęsti primicijų, visų pirma 
jis atlaikė mišias Kauno jė

zuitų bažnyčioje, o vėliau mo 
tinos tėviškėje — Lančiūna- 
vos dvaro koplyčioje. Po pri
micijų išvyko Valkenburgan 
studijuoti teologijos. 1936 m. 
jis apsigyveno Florencijoje, 
kur nuodugniau susipažino su 
ordino istorija, asketika ir 
pastoracijos problemoms. Pa
baigęs tuos studijos metus, 
jis turėjo progos paraityti ki
etus Italijos miestus ir geroką 
Prancūzijos dalį. Tercijato ins 
truktoriui jis padarė gerą įs
pūdį, nes T. Rimkevičius bu
vo miesčionis gerąja prasme: 
turėjo ne tik formas, kurios 
jam atrodė savos, kaip aris
tokratams; turėjo respektą 
žmonėms ir jų interesams. Bu 
vo elegantas laikysena, išvaiz 
da, žodžio reiškumu, bet ne- 
dirbtinai, o natūraliai. Iš tie
sų, T. St. Rimkevičius buvo 
mandagus, socialus, gerai ap
siskaitęs. Susipažinęs su dau
gelio tautų kultūromis, jis bu
vo gerai pasiruošęs ate ties 
darbui, kuris reikalavo ir teo 
loginių žinių, ir platesnio dya 
ainio akiračio.

(Bus daugiau)

«MUSŲ LIETUVOS» RE
DAKCIJAI IR ADMINISTRA
CIJAI, TAIP PAT IR SÃO 
PAULO LIETUVIAMS JĖZUI
TAMS GALITE SIŲSTI LAIŠ
KUS ŠIUO ADRESU

GAIXA POSTAL 4421,
S. PaULO, BRASIL.

skaitykite 11 
PLATINKITE VIE 

NINTELI PIETŲ AMERIKIS 

SAVAITRAŠTI «MŪSŲ 
LIETUVA*

ĮSIDĖMĖTIN ADRESAI 
LIETUVOS ATSTOVYBES 
URUGUAY, MONTEVIDEO 

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

LIETUVIŲ BAŽNYČIA VILA 
ZELINA: Rua Inacio ir Av 
Zelina, Mons. Pio Ragažins 
kas, Tel. 63-5975.

Šv. Juozapo Vyrų Brolijoj 
Pirmininkas p. Juozas Mate, 
lionis, Rua latai, 150 — Cast 
Verde, Tel. 266 0346.

TĖVAI JĖZUITAI: Rua Jua- 
tindiba, 20 Parque da Mooka 
— Tel. 273 0338

LIETUVIŲ SĄJUNGA BRA
ZILIJOJ — Pirmininkas p 
Aleksandras Bumblis, Rut 
Gen. Fonseca Teles, 606 
Tel. 81-6423.

Iždininkas p, JORGE GARÍ 
KA Rua Oratorio, 3093, 
Alto da Mooca.

LIETUVIŲ KALBOS 
PAMOKOS S. PAULY:

MOOCA, Rua Juatindiba, 20 
šeštadieniais 14 vai.

LIETUVIAMS PAMALDOS 
LAIKOMOS

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

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

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

Išpažintys čia klausomo» 
kasdieną prieš mišias,

Pirmą mėnesio sekmadien;
Parque das Nações 10 vai 
V. Carolina 15 vai., 
Casa Verde, 17,15 vai.
Antrą :

Jaçana klierikų kopi. 8,30 vai 
Bom Retire, 10 vai 
Utinga 16,30 vai.,

Trečią:
Agua Rasa 8,30 vai.,
Moinho Velho 11,30 vai.,
Lapa lt,30 vai.,

Avenida Sapopemba, 5761. V. Guarani

aleksas Kalinauskas
Advokatas

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

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

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

São Paulo
Medžiaga parduodama ir išsimokėjimui 

teikite ir įsitikinkite medžiagos ir darbo kokybe ir kaina

Paskutinį:
Vila Anastacio 8,30 vai., 
Vila Bonilha 11,15 vai. 
y. Prudente 18 vai.

RIO DE JANEIRO

Rezidencija:
R. Joaquim Piza, 204 

Tel. 31-2548

Raštinė:
. 15 de Novembro. 244 

4.0 - Sala 19- Tel. 37-0324 
no 14,00 iki 18,00 vai.

Lietuvių radio valandėl» 
•A voz da Litusnia» yra traru 
liuojama K ETV IR TA DIENI A 'f 
18 vai. 40 min.

JONAS JAKUTIS
RUA COSTA BARROS, 352

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

ų, indų bei darbo įrankių.
Lietuviai pirkim pas lietuvius I

Lindoya vanduo yra joaai žinomas gėrimas 
Kurio puikų veib..iup į žmogaus sveikatą jau 
visi yra vienbalsiai pripažinę. Pabandykite, 
«įtikinkite ir visados naudokite!

VIENINTELIAI ATSTOVAI GARSIOJO VANDENS L1NDOYA

Ã n PAULO

-Rua Dino Bueno. 643
Telefonas: 220-1748, 220-1751 e 220-1752

Caixa Postal 3907
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■JUA JUATIND BÂ 20 — P.-OA MOÓCA — SÃO PAULO,13

f. ! ,i' ■■
Šį sekmadienį 17 valandą 

mišių nebóS levu Jėzuitų ko 
plyėioje. Visi prašomi daly
vauti 18 valandą pamaldose 
už kenčiančią Lietuvą >ao 
Bento koplyčioje. Mūsų lie<- 
tėviškos pamaldos bus ne S. 
Bento didžiojoje bažnyčioje, 
o kolegijos koplyčioje trečia 
me aukšte. Du aukštu bus 
galima pasikelti keltuvu, o 
vieną aukštą užlipti laiptais.

Po pamaldų drauge su es
tais ir latviais susirinksime 
kolegijos salėn paminėjimo 
aktui.

, Taip pat pamaldų lietu
viams nebus ir LAPO E šį 
sekmadienį.

Rengėjai

NUOŠIRDŽIĄ PADĖKĄ ta
riame mūsų gerbiamam šv. 
Kazimiero parapijos klebonui 
Tėvui Jonui Bružikui, S J. už 
gausią paramą mūsų ekskur
sijai į Bertiogą. Taip pat dė
kojame ir p.p. Sliesoraičiams 
užkabai gardžias, maloti s 
vaišes, kurių ilgai neužmir
šime!

«Aušros» choristai ir
Valdyba

Jonas Bajorinas, pirm.

GIMTADIENIUS M IN ;

UŽSIMOKĖJO UŽ ML

Po 20 ncr.: Jonas Pileckas, 
Sta's/s Lapienis, Juozas Ma
su lis

Po >5 ncr: Ignas Labuekas, 
Silva Rukšėnas, Uršulė Bet.- 
doraitienė. 
n—n

LAIŠKAS IŠ AUSTRALIJOS

Yra «Mūsų Lietuvos» redak 
cijoje p. J. Sabaliauskui, gy 
venusiam rua Frederico Ab- 
ranehes, 198. Bet jo pat.es 
nesuranda. Kas žinote, kur jis 
gyvena, prašome pranešti jam 
arba redakcijai. Ačiū.
n—iiÍÍBHMÜ

s írga:
jau ilgesnį laiką serga dau 

geliui uerai pažįstama gera 
daimokė ir visų lietuviškų pa 
rengimų darbininkė p. Ona 
Stankevičienė (Paškauskaitė). 
Šiuo metu ji gydoma Clinica 
vanta Izabel. Tenai nuveža 
omnibusas Mairiporà, kuris 
gaunamas Rua Prates; Išlipti 
21 kilometre. Motoristas pa
sako kur yra klinikos susto
jimas. i' * i:;

Namuose vis serga Ona Ka 
linauskiené ('Jardim Italia), 
Kazys K«veckas ir Marija Ka 
cevičienė abu gyveną Par
que da Mooca. Neužmirškime 
ajlankyti savo sergančių tau
tiečių,

SVEIKINAME VARDINIŲ PROGA VISUS MUSŲ KOLONUI S 

ANTANUS IR AJNTANINAS!

PADĖKA
*• . > f ■ • ‘ ■

LHKS Juozapo parapijos komitetas Zelinoje užsakė tris 
naujus gražius vitražus (spalvotus langus) bažnyčiai. Dirbą 
atliks mūsų menininkas p. Antanas Navickas. Šv. Juozapo 
Vyrų Brolija, tai sužinojusi, įuojau pat paklojo du šimtus 
naujųjų kruzeirų išlaidoms padengti. Už tą gausią auką Vy
rų Brolijai nuošJrdžiai dėkoja

PARAPIJOS KOMITETAS
!!■—1111—1111—IIII—t »i—rti—fui—■■■■ n—imi—■int—rii—iiiĮiiiEn—— n 
])■■■—Ü ii—iii ii—li ii—ii ii—iii—1-ÜH—iji—liiiiHH—iiiia—i ii—aiiaiiKiiiKiniii

de'ė ta pagalba — paprastai 
tik po to naujųjų kruzein, 
tačiau tos šeimos buvo labai 
natenkintos. Tarnybos valdy
ba tikisi labiau sušelpti jas, 
kai tautiečiai įteiks jai įteiks 
diugiau aukų
11—11. 
ii—aiii

VZelina
ŠVENTOS MIŠIOS

JĖZAUS ŠIRDIES ŠVENTĖ
JE, šį penktadienį 7 valandą 
Šv. Mišios Maldos Apaštalavi 
mo iutencijom. lb vai. 30 
min. palaiminimas ir Litanija.

14 birželio 7 vai. už Kazi
mierą Buži skienę eu egzek
vijom;

16 d. 7 vai. už Antaną Pan- 
gonj su egzekvijom

18 d. 7 vai už Joakimą ln- 
tupą, 30-tos dienos Mišios,

19 d. 7 vai. už Antaniną 
Veroickienę su egzekvijom.
n—n 
i'lBHHtli

ŠV. JUOZAPO VYRŲ BRO
LIJOS P.RMIN1NKAS p. Juo
zas Matelionis turi naują te
lefono numerį 265-0346.

Lapkričio 16 d. Piknikas f 
Piaia Grande. Santos.

GRĮŽO IŠ EUROPOS

Birželio 11 dieną grįžo iš 
Europos prel. Aleksandras Ar 
minas Šveicarijoje jis aplan
kė savo brolį, kurio nebuvo 
matęs jau 35 metus.

Jo sutikti į Congonhas are- 
odroma buvo atvykę būrelis 
parapijiečių ir keletas kunigų 
kurių tarpe buvo ir prel. P. 
Ragažinskas. Prie jo parapijos 
rubežiausjį pasitiko pats Mauá 
miesto prefektas su vereado- 
nais — miesto tarėjais. Tuo 
miesto vai žia parodė didelį 
savo klebono įvertinimą.

TA| VAIKINAS!

Praėjusią savaitę ateina M. 
L. redakcijon vaikinukas. gAt- 
veda draugas lietuviūkas. Vai 
k’nas užsidegęs mokytis lietu 
vių kalbos. «Noriu išmokti ir 
skaityti» sako. ?

— Koks jūsų vardas ir pa
vardė?

- Celso Fernandes.
— Mano mama buvo lietu

vė. Ji mirus. Dabar giminės

ATSKIRO NUMERIO

KAINA 0,30

atrašo laiškus iš Lietuvos ir 
aš negaliu nei perskaityti, nė 
jiems atsakyti. Jie man rašo 
prancūziškai, o aš atsakau 
angliškai. Tai bloga. Kai iš
moksiu lietuviškai, tai para
šysiu jiems lietuviškai.

Manau, ar ilgai tie geri no
rai tvers. Bet jis pasirodo iš 
smarkiųjų. Jau moka neblo
gai angliškai. Supranta ir pran 
cūziškai. Žinoma trečioji kal
ba — portugalų. O dar tik 
šešiolikos metų. Kadangi oa- 
bar turi atostogas, tai nori 
kitus mokinius pasivyti. To
dėl lietuvių kalbos pamokas 
lanko ne tik šeštadieniais su 
visais mokiniais bet ir antra
dieniais ir ketvir adieniais. 
Mokinasi labai greit.

O kiek mūsų grynakraujų 
lietuviukų nenori nė užsimin
ti apie lietuvių kalbą! Kiti 
net mokyklon atėję šaip. si 
iš draugų kad tie tikrai nori 
lietuviškai išmokti.

DIDELI PASÚLYMAI IR 
PRAŠYMAI

Apie 20 Pietų Amerikos vale 
tybių atstovai, susirinkę Vina 
del Mar, nutarė per Rockfe- 
llerį pasiūlyti JAV-ėm padė
ties pagerinimui ir pažangos 
pagreitinimo įgyvendinimui - 
tarp kitų priemonių šiuos da
lykus:

— bet 81 % visų oficialių 
JAV paskolų turėtų būti šutei 
kiamos ne didesniu už 3 nuo 
šimčius.
— 82 % šių paskolų turėt j 
suteikiama dovanai ar išsimo 
ketinai per 32 metu

Cecilija Bagdžiutė (14 d.), 
Jonas Tatarūnas (15), Milda 
Černiauskaitė (18), Juozas 
Bendžiūs (20).

Ilgiausių ir laimingiausių 
metų!

ML PRIE PAŠTO

«Mūsų Lietuvos» paskirų 
numerių galima vis gauti nu
sipirkti kioske, įeinant į Cen- 
tralinį Paštą kairėje pusėje.

SUŠELP1OS PIRK'OSICS
LIETUVIŲ ŠEIMOS.

Vykdydama savo uždą’ inius 
Lietuvių Savitarpio Pagalbos 
Tarnyba praeitomis savaitė
mis sušelpė po 1 lietuvių ne
turtingą, suvargusią šeimą 
Mookoje, Villa Sevilha, Vila 
Isabel ir jau antrą kartą Vi
la Anastacio.

Tai Savitarpio Pagalbos Tar 
nybos gautomis aukomis su
šelptos pirmos keturios lietu
vių suvargusios šeimos. Nedi-

Liet. Kat. Šv. Juozapo Vyrų 
Brolijos

VEIKLOS KALENDORIUS.

Birželio 22 d. šventkelionė 
į Aparecida do Norte pasi
melsti už Tėvynę Lietuvą ir 
žuvusius brolius,

Rugpjūčio 9 d. Tradicinis 
Spaudos Balius — «Mūsų Lie 
tuvos» bičiulių sueiga.

Spalių 19 d. piknikas į Ju- 
rubatuba.

PAGERBTI LIETUVOS KANKINIUS 
DABARTINĖ PROGA NEPASIKARTOS

Mums dabar gyvenantiems tenka nepasikartojanti 
privilegija įamžinti Lietuvos vardą ir jos kankinių atmi
nimą lietuviška koplyčia šv. Petro bazilikoje, Romoje.

Tapti šio darbo dalininku laiko jau nedaug beliko.
Kviečiame visus įamžinti savo ir savųjų vardus 

Lietuvos Kankinių koplyčios kūrėjų tarpe.
Aukas siųsti adresu; LITHUANIAN MARTYRS’ 

CHAPEL FUND.
2701, W. 68th Sth. Chicago, Ill. 60629.

DR. ANTONIO SI A U LYS
C. R. M. 10.647

Cirurgião da Santa Casa de São Paulo 
Medico da Cruzada Pro Infancia

Especialista em Obstetrícia pela Maternidade de S. Paulo
Clinica de Adultos e Crianças — Moléstias de Senboras 

Partos — Operações f
Horário; Das 12 as 14 ė das 19 as 21 horas

Jonsultorio e Residência RUA DOS TRILHOS, 1576 
/ í .■ . . .

Mooca, Fone 92-3991

Atende se com hora marcada
DR< JONAS NICIFORCIUKAS

Cirurgião Dentista 
p/ Universidade dê São Paulo 

' ' RAIOS X
ConsuItorioRua Capl Pacheco Chaves, 1206, 

Vila Prudente, Tel. 68-5352
1 f . I '

ADVOKATĖ IRENA GRITÉNAS — SPINA 

praneša tautiečiams, kad daro .’nventarus, iškraustymus, 
skyrybas, ntjudomo turto administravimą, 

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

— nemažinti JAV valdžios 
teikiamų oficialių paskolų,' 
nes privačių paskolų neuž
teks;

— sudaryti Pietų Amerikos 
Valstybėms palankias sąlygas 
sumažinti muitus, kokybės, 
standarto reikalavimus — par 
duoti JAV se savo žaliavas ir 
žemės ūkio produktus;

—_------------------ ---------------------------------- ■------

Dr. Victor Pedro Saulytis
Cirurgião dentista pela Universidade S. Paulo 

C. R. O. S. P. Nr. 727'
Clinica de adultos e crianças Fluor — RX — 

t A]ta rotação. -’*■
IHFdõdontia e Ortodontia movel^(ortopedia),

Taisomi kanalai ir kreivi dantys. • •
ílua França Carvalho, 121, Moóca,

Arti Dr. Vinco Kudirkos; mokytės rūmų. , ç

— sudaryti palankias sąly
gas Pietų Amerikos kraštams 
gerom kainom parduoti savo 
industrijos gaminius tarptauti 
nė j rinkoje. *

Laikas parodys, kiek tie 
sunkumai bus nugalėti, kiek 
ta jNiksono valia bus įgyven
dinta P. Amerikos kraštuose.

-Į H——W» .
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