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Liepos Ketvirtoji
Kas lietuviam» yra vasario 

Šešioliktoji, tai šiaurės ame
rikiečiams yra liepos ketvir
toji. Tą dieną buvo paskelb
ta Jungtinių Amerikos Valsty
bių nepriklausomybė. Tai įvy
ko J776 metais.

Nebūtina jaustis nusiteiku 
. siu proamerik.etiškai. Net ir 

priešingai galvojančiam ir 
veikiančiam žmogui yra įdo
mi Jungtinių Valstybių istori
ja, išsilaisvinimas ir kovos. 
Kiekvienam y ą nauiinga ko 
nors pasimokyti ir sužinoti.

Šiaurės amerikiečių išeitais 
vinimo istorijoje, ypač jų ne
priklausomybės karuose pasi
rodo vienas vardas, kurio 
niekas ne^a i išmesti, pa
mirš i. nuvertinti. Tai Tadas 
Andrius Bonaventūra KOS
CIUŠKA. Lenkai jį savinas! 
sau. Labai daug kur istori
jos vadovėliuose jis laikomas 
tikru lenku. Daug svetimtau
čių, išsilavinusių žmonių, nė 
galvoti nepągalvoja, kas yra 
šis gabus kariškis, savo tė
vynės mylėtojas, patrijotas ir 
kovotojas už Lietuvos, Len
kijos ir Jungtinių Amerikos 
Valstybių laisvę Iš tiesų Ta
das Kosciuška buvo Lietuvos 
pilietis, gimęs tuometinėje 
Lietuvos teritorijoje. Jis sa
ve laikė lietuviu. Jo tėvai bu
vo gudų kilmės bajorai. Jis 
gimė erečevščisnos dvare. 
Nauga dūko vaivadijoje, Lie
tuvoje. Perdaug tendencinga 
yra, anų laikų įvykius apra
šant, duoti dabartines valsty
bių ribas, visišKai nutylint 
istorinį pasikeitimą.

Jau savo vaikystėje Tadas 
Kosciuška pasižymėjo neeili

niais gabumais. Baigus kade
tų mokyklą, buvo pasiųstas 
studijuoti į užsienį. į Lietuvą 
grįžo artilerijos kapitono laips 
niu. Dėl nelaimingos meilės 
vėl išvyko iš Lietuvos, rasi- 
dėjus am-rikiečių kovoms dėl 
nepriklausomybės, Tadas Kos 
ciuška gavęs rekomendacinį 
Benjamino Franklino laišką, 
nuvyko į Šiaurės Ameriką ir 
savanoriu įstojo j amerikie
čių kariuomenę. Kosciušką 
pasižymėjo keliose kautynė
se, bet ypač dėl jo nuopelnų 
ir sumanumo buvo laimėtas 
garsus Saratogos »mūšis. Ge
nerolas Jurgis Vašingtonas jį 
pakėlė artilerijos pulkininku 
ir paskyrė savo adjutantu- 
Vėliau Tadas Kosciuška dar 
parodė savo talentus, besta
tant įvairias karines tvirto
ves, ypač West Point. Nepri- 

- klausomybės kovoms pasibai
gus, Tadas Kosciuška buvo 
pakeltas į brigados genero
lus, jam buvo viešai pareikš
ta Jungtinių Valstybių kon
greso padėka; jis buvo ap
dovanotas įvairiais pasižymė

jimo ženklais, pilietybės pri
vilegija, žemėm s ir metine 
pensija Į Lietuvą vėl grįžo 
1784 metais.

Tado Kosciuškos asmenybė 
įdomi, jo gyvenimas labai 
įvairus. Jo gyvenimą galima 
skaityti tarsi nuotykių roma
ną. Jautrus ir mandagus vi
siems, pasiliko kietas ir ne
palaužiamas savo įsitikini
mam-. Dėl savo tėvynės lais
vės jis pa ieka kitus, patoges 
nius kraštus ir geresnes vie
tas, grįžta į tėvų žemę. Dėl 
tėvynės jis įsijungia į garsų
jį, jo paties vardu pavadintą, 
sukilimą, Kosciuškos nesuvy- 
lioja Šiaurės Amerika, nei 
tuoj po karo, nei vėliau, jam 
dar kartą Siaurės Amerikon 
nuvykus. Jo neprisikalbina nė 
pats Napoleonas, siūlydamas 
aukštą-vietą savo kariuome
nėje. Jis nepriima po nepasi
sekusio sukilimo, kardo net 
iš paties caro, atsakydamas, 
kad nebeturint tėvynės, nebe
reikia daugiau nė kardo. Iš
vykęs iš savo krašto jiet pi
nigus, kuriuos buvo gavęs, 
sugrąžino carui.

Neturėjome minties čia pa
rašyti Tado Kosciuškos bijo- 
grafijos. Užsiminėme jį todėl, 
kad šio mėnesio pradžioje 
šiaurės amerikiečiai mini sa
vo nepriklausomybės paskel
bimą. Kaip jau minėjome. 
Kosciuškos vardas yra būti
nai susijęs su tais įvykiais. 
Neturime minties kad savie
ji ar svetimieji šį didvyrį lai
kytu kapsu, kalnėno ar «nuo 
pauteüw». Tačiau yra netei
singa, jei jis be atodairos 
daugelio yra laikomas kita- 
taučiu, , mums patiems ne
prieštaraujant ir gal net ne
žinant tikros tiesos.

TRUMPAI

Daba-tinis arancūzijos val
dytojas De Gaulle laimėjo 
rinkimus. Praėjusį sekmadie
nį dar buvo rinkimai tuose 
distriktuose, kur užpraėjusio 
sekmadienm rinkimų rezulta
tai dar nebuvo pakankamai 
aiškūs.

Nors politinė Prancūzijos 
krizė, atrodo, praėjo, tačiau 
dar liko neišspręstų labai 
komplikuotų ekonominių pro
blemų. Jei dabartinei vyriau
sybei pavyks naujai įsitvirtin
ti savo pozicijose. Lūs ieško
ma taip pat ir naujų ekono
minių kelių.

Vienas trumpas sovietų mi
nistério išsireiškimas pradžių 
gino politikus. Gromyko pa
sakė, kad sovietai sutinka 
tartis su amerikiečiais suma
žinti atominių ginklų apriboji
mą iš tiesų, tai yra laba? 
labai maža, prisimenant dar 
ir tai, kad visa kalba buvo 
nukreipta prieš 
Iš vienos pusės 
maži dalykėliai 
lio nuomonę, iš 
yra tam tikrų vilčių.

amerikiečius, 
matosi, kaip 
veikia pasau
ktos, vistik

Kinai komunistai sulaikė 
ginklų siuntinius, kuriuos ru
sai siuntė Vietnamui. Dar iki 
šiolei nežinoma tikrų priežas 
čių. Ateitis parodys, kokiais 
motyvais tai 
ir kokios bus

buvo padaryta 
to pasekmės.

VEIKLŪS LIETUVIAI

Lenkijoje, Wroslavo mies
te yra nedaug lietuvių, bet 
jie yra labai veiklūs. Jie su
sibūrė į Kultūros draugiją, su 
tvėrė tautinių šokių ir dainų 
ansamblį vardu «Vilnelė», ren 
gia lietuvių kalbos pamokas 
jaunimui, bendrai švenčia 
šventes,

GRAŽUS SUMANYMAS

Amerikos Ateitininkai iškė
lė sumanymą siųsti delegaci
ją pas šv. Tėvą ir įteikti jam 
prašymą, kad jis atskiru raš
tu supažindintų viso pasaulio 
tikinčiuosius su skaudžia Ka. 
talikų Bažnyčios padėtimi Lie 
tuvoj. Siam Ateitininkų suma
nymui pritarė Amerikos Ro
mos Katalikų Federacijos Ta
ryba, sudarydama peticijas 
parengimui komisiją.

Lietuvos Laisvės Kovos Metai

Lietuvos Aguonai
GRAŽINA TULAUSKAITÉ 

į.
Taip džiaugiuos, kad lyg dangų parodai
Mum kraštelį savosios širdies:
Tau dainuojant pražysta čia sodai, 
Kai kankles tik bandai tu paliest.

Juk ir upės nemoka tekėti, , 
Išvarytos iš savo vagos — 
Nežinojau, ar žydi saulėti, 
Ar dar sodai žydės Lietuvos.

O dainoj tu tokia pasirodai
Ir šviesi, ir drąsi, ir jauna...
Pas tave, kai dainuoja ten sodai, 
Naktį bėgčiau au >roj tekina.

— Tave myliu kaip lauko aguoną, 
Degant saulei širdim atvira — 
Kai saulėlydis dega raudonas, 
Širdyje mano skamba giedra.

Lietuviškojo gyvenimo 
skolininkai

Jau nuo pradžios mokyklos 
suolo vaikai pradedami auklė 
ti savigarbai, respektui ki
tiems, pastovumui ir savaran
kiškumui išugdyti besikeičian 
čiose aplinkybėse, toleranci
jai ir pozityviam klausimo su 
pratimui. Gal paprasčiau išsi
reiškiant, vaikas vistiek mo
kinamas augti pozityviu indi
vidu, kad jis išaugtų naudin
gu ne tik sau, bet ir visuo
menei.

Negana mokyklos suolo Yra 
net specialių televizijos pro
gramų, kaip «Misterogers», ku 
riose papildomai vaizdžiais ir 
vaikams suprantamais pavyz
džiais žengiama į jaunųjų pa
saulį, patraukiant jų dėmesį, 
pasitikėjimą, meilę ne tik 
sau, bet ir aplinkai.

Iš tų vaikų išauga vyrai ir 
moterys, kurių vieni daugiau, 
kiti mažiau įsisąmonina čia 
keliamus jiems klausimus. 
Buvo ir bus kietaodžių, kurie 
sugebės naucą sau atskirti 
nuo naudos visuomenei, pir
menybę atiduodami sau.

Tokios išimtinos, bet kartu 
ir gana skaitlingos asmeny
bės sudaro problemą bet ku
rioje visuomenėje.

Vis labiau autematizuojama 
atskaitomybės sistema įmonė
se palengvino joms kredito 
kortelių tvarkymo sistemą' 
Jei tik jūsų kreditas geras» 
skolon galite nupirkti ir ke
lionę į Europą. Ir taip Ame
rikoje žmonių įsiskolinimas 
pasiekė 95 bilijonų dolerių 
sumą. Žinoma, tai neišvengia 
ma Amerikos ūkinio gyveni
mo sistemos dalis, į kurią 
įvelta didelė dauguma šeimų, 
be kredito negalinčių turėti 
nei savo pastogės, nei rūbų, 
nei automobilio bei kt. reik
menų.

Rūpestį kelia ne ta pąti kre 
dito sistema, kiek neapgalvo 
tas jos išnaudojimas ar, ge

riau sakant, jos pernaudoji- 
mas. Tokiu būdu daugelis 
«įklimpsta», kai kas bankru
tuoja, kiti gi permoka kredi
to nuošimčius. Bet — visa tai 
jau kita problema, nes įmo
nės, davę kreditan prekę,jpa- 
kankamai apsisaugoję, kad 
pinigus atgauti.

Kitaip yra su skolininkai? 
lietuviškame gyvenimo sekto 
riuje. Pavyzdžiui, laikraščio 
prenumerata, skelbimo sąskai 
ta ir kiti įsipareigojimai|visad 
lieka pasKutinėj vietoj. Mat, 
daugelis žino jog dėl tų sko
lų laikraščio leidėjai nesiims 
teisinių skolos išieškojimo 
priemonių, kurių imasi preky 
bos įmonės. Todėl šitie reika 
“ai ir nustumiami į paskutinę 
eilę, nes «ką gi jie man pada 
rys" lieka tuo atsakymu, ku
riame nėra nei sąžinės, 

nei duoto žodžio ir 
įsipareigojimo ženklu.

Daugelis sugeba iškelti sa 
vo reikalavimus laikraščiui. 
Bet nedaugelis supranta, kad 
daug kam reikalingas medžią 
ginis pagrindas, ant kurio ga 
lėtum statyti įgyvendinamas 
idėjas. Pavyzdžiui, laikraščiui 
leisti reikalinga medžiagos, 
kurią gamina įmonės. Už tą 
medžiagą reikia apmokėti įs 
tatymais numatyta tvarka. Čia 
gi dar įeina ir mokesčių bei 
pašto išlaidos.

Lietuvių būde yra įgimta 
ypatybė, pagal kurią reika 
auti lengviau negu duoti. Ir 

gauname reikalavimų,[Bet nei 
karto neskelbėme .įmūsų skoli 
ninku sąrarų. Jų įsiskolinimo 
sumose yra nesiskaitymo su 
tais, kurie laiku atsilygindami 
už savo įsipareigojimus tem 
pia vežimą, kuris riedėdamas 
pagelbsti ir tiems, kurie nor 
veltui pasivažinėti. Veltui ne 
dėl to, kad nepajėgūs apsimo 
keti, bet dėl to, kad neturi jo 
kio respekto atsiskaitymui su 
tais, kurie dirba lietuviškam 
reikalui.

Iš «DIRVOS»
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Prancūzijos įvykiai
PETIMI PAKALNIS

Žurnalistai, paprastai, tari 
gerą uoslę ir greitai susivo
kia, kur gali kilti kokios nors 
negerovės. Bet šį kartą nei 
vietiniai, nei užsienio kores
pondentai nenujautė, kad 
Prancūzijoje bręsta dideli da
lykai.

Lygiai prieš 10 metų Pran
cūzija pergyveno didelę kri
zę. Nepastovios vyriausybės, 
susmukęs ekonominis gyveni 
mas, Vietnamo ir Alžyrijos 
karas taip buvo išvarginęs 
kraštą ir taip suskaldęs žmo
nių nuomones, kad jam grę- 
sė pilietinis karas. Tuokart 
Karolius De Gaulle perėmė 
valdžia ir kieta bei tvirta 
ranka visus nuramino. Gavusi 
iš JAV virš 3 bilijonų dole
rių pagalbą, Prancūzija galė
jo pakelti žemės ūkį, praplės 
6i pramonę ir prekybą ir pri
vilioti daugybę turistų. Ji, 
kaip ir kiti Ekonominės Euro 
pos Bendruomenės nariai, ke
letą metą augo kaip ant mie
lių. Gėrėdamasis ta pažanga, 
vieną dieną De Gaulle išsita
rė, kad Prancūzija turinti 
Europoje ne tik ekonominių, 
bet ir politinių ambicijų Tos 
jo ambicijos siekė apjungti 
Europą <nuo Pirinėjų ik’ Ura
lu» ir, žinoma, tojo naujoje 
bendruom-nėję De Gaulle tu 
Tėjo groti pirmuoju smuiku

>iekdam< s tokio didelio 
tikslo, Prancūzijos preziden
tas visų pirmai susikirto su 
JAV, kuri tarėsi esą pašauk
ta vadovauti laisvojo pasau
lio politikai. Ar vienokiu, ar 
kitokiu būdu jis rodė nepa i- 
tikėjimą anglosaksams, t. y. 
Anglijai ir JAV, ir ėjo savo 
keliu. Anglijos jis nenorėjo 
įsileisti j Ekonominę Europos 

Bendruomenę, nepaisydamas 
kitų narių pritarimo ir susi
laukdamas gana aštrios kriti
kos. Atėmęs savo kariuome
nę iš NATO ir išvaręs jos 
štabą iš Praneūzijop, De Gaul 
le puolė dolerį ir gerokai jam 
pakenkė. Paskui pataikauda 
mas Rusijai ir šiek tiek Kini 
jai. De Gaulle pradėjo nusi
kreipti nuo senų Prancūzijos 
sąjungininkų, kurie jau du 
kartu padėjo jai išbrįsti iš 
bėdų. Būdamas Kanadoje, jis 
mėgino sukiršinti prancūzus 
prieš anglus, o kilus arabų 
ir žydų karui, jis palaikė ara 
bų pusę. Apskritai, jis mėgda 
vo mokyti visus ir tarti pas
kutinį žodį.

Prisiminę seną netvarką ir 
valdžios nepastovumą, pran
cūzai davėsi valdomi ir sekė 
savo prezidento žingsnius su 
nemaža pagarba. Tačiau kar
tu su nemažais De Gaulle pa
sisekimais brando kelios vo
tys, kurios šį pavasarį prasi
veržė skaudžiomis žaizdomis.

Maždaug prieš vieną mėne
sį rancūzijoje sukilo studen
tai. Išleisdamas daug pinigų 
atominiams ginklams, para
mai buvusių kolonijų ir ki
tiems prestyžo planams, De 
Gaulle apleido mokyklas, ku
rios pasidarė ankštokos, per
pildytos ir pasenusios. Kai 
kam atrodė, kad visa švieti
mo sistema yra gerokai ;atsi- 
likusi. Prie studentų netrukus 
prisidėjo ir daroininkai, kurių 
algos yra tikrai žemos. Stu
dentai užsibarikadavo keliuo
se universitetuose, o darbiniu 
kai pradėjo užimti dirbtuves. 
Milžiniškos demonstracijos, 
streikai ir susirėmimai su po 
licija pradėjo atverti De Gaul

MUSU i IFTUV/

le akis ir jis pastebėjo, kad 
jo valdžia gali subirėti. Todėl 
ir vieniems, ir kitiems jis pra 
dėjo daryti nuolaidų. Visų 
pirma jis atleido keletą mi- 
nisterių ir paskelbė tautos 
plebiscitą. Paskui, geriau ap
sigalvojęs, paleido parlamen 
tą ir paskelbė naujus rinki 
mus. Tuo tarpu gerokai pake 
lė darbininkų užmokestį ir 
prižadėjo mokyklų reformą.

Nežinia, kaip reaguos pran 
cūzų tauta į tą De Gaulle ges 
tą ir kokie bus rinkimų rezul 
tatai. Tuo tarpu yra aišku, 
kau streikai, algų pakėlimas 
ir prarasta su užsieniu pre
kyba sudavė didelį smūgį vi
sam ekonominiam Prancūzi
jos gyvenimui. Kai kas tvir
tina, kad De Gaulle per vie
ną mėnesį prarado tiek, kiek 
galėjo per visus metus už
dirbti.

Antras dalykas taip pat 
yra aiškus, kai gen. De Gaul 
le turės labiau skaitytis su 
vieša nuomone savame kraš

Aleksas Kalinauskas
Advokatas .

atlieka visus teisinio pobūdžio darbus kaip Įvairių 
bylų vedimas, inventanjų sudarymas, deskitis, doku
mentų atitaisymas, nuomininkų išmetimas ir kiti darbai

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

Tel 31-2548 4.0 -Sala 19- Tel. 37-0324
no 14,00 iki 18,00 vai.

JONAS JAKUTIS
RUA COSTA BARROS, 352

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

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

te ir užsienyje. Iki šiol jo 
kąmpuota, išdidi ir arogantiš
ka laikysena atstūmė daug 
draugų ir Prancūzija prarado 
daug simpatijų. Nenorėdamas, 
pavyzdžiui, įsileisti Anglijos 
j Ekonominę Europos Ben
druomenę, De Gaulle paken
kė Europos vienybės klausi
mui ir pristabdė sąjūdį, kuris 
visiems išeitų į gerą. Jau pra 
ėjo laikai, kada viena vals
tybė galėjo primesti savo va
lią kitai ir1 nesiskaityti su ki
tų interesais. Dabar siekiama 
bendradarbiauti kaip lygus su 
lygiu, nes tik tokiu būdu iš
laikoma taika ir pasiekiama 
ekonominė bei kultūrinė pa
žanga,

Trečias dalykas taip pat 
yra aiškus, kad sveikos idė
jos nepažįsta tautinių rube- 
žių. Prancūzijos studentų su
kilimas jau rado atgarsį Ita
lijoje Jugoslavijoje ir Angli
joje, nors ten kovojama už 
skirtingus dalykus.

Paleisdamas parlamentą ir
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pradėdamas, rinkimų kampa
niją, De Gaulle pasakė pran
cūzų tautai, kad ji gali pasi
rinkti tik dvi galimybes.- ar
ba jį, arba komunizmą. Bet 
kodėl jis to pavojaus nepas
tebėjo anksčiau ir kodėl taip 
ilgai flirtavo su Maskva? At
rodo, kad trumparegė De 
Gaulle politika rėmėsi tik 
jo paties asmeniu, o senstant 
asmeniui pradėjt senti ir vi
sas jo politinis pastabas. Ga
limas dalykas, kad prancū
zai, pabūgę komunizmo, dar 
balsuos už De Gaulle, bet 
kartu reikalaus ir būtinų pa
keitimų, kuriems laikas tikrai 
yra pribrendęs. Ar šiaip, ar 
taip, po tų rinkimų Prancūzi
ja bus žymiai kitokia, ir tai 
gali išeiti j naudą ne tik jai 
pačiai, bet ir jos kaimynams.

REDAKCIJOS PRIERAŠAS:

Šis autoriaus straipsnis bu
vo parašytas, kai dar nebur 
vo žinomi Tancūzijos Seimo 
rinkimai. Matosi, kad auto
riaus gerai pramatyta netoli
ma ateitis,

LIETUVIŲ FONDAS

K .-, i p visiems yra žinoma, 
telkiamas Lie uvių Fondas iki 
milijono dolerių. To Fondo 
iždininkas praneša, kad Fon
de jau yra 424 tūkstančiai 
dolerių. Šiais Lietuvos Lais
vės Kovos Metais norima 
pasiekti 500 tūkstančių do
lerių. Netoli Čikagos Joliet 
mieste mieste susirinkusi Lie 
tuvių Tautos Fondo valdyba 
aptarė, kokiu būdu būtų gali
ma pagreitinti Lietuvių Tau
tos Fond < augimą ir kuo grei 
čiau surinkti vieną milijoną 
dolerių.

Gintarė Banatytė-lvaškienė

Kaltasis Stumbras
PREMIJUOTA ISTORINĖ APYSAKA JAUNIMU

(tęsinys)

Ugnis plačiu ruožu išsis
kleidusi. Po lietaus saulėje 
išdžiuvusius šiaudus godžiai 
ryja liepsnos. Iš apačios at
kyla gruzdančių grūdų kva
pas. Oi, pritrūks duonelės šią 
žiemą!... Tuo metu dar vieną 
stogą palaižo ugnis.

— Išrūkys mus, kaip lapes 
iš uolos, — dūmais springda
mas, galvoja Audrys:

— Šio jau neišgelbėsime 1 
— sušunka Lokys, ir jie nu
skuba žemyn.

— Lipa! Lipa! — iš kelių 
pusių sušunka vyrai. Matyti, 
kaip jie kartimis ruošiasi nūs 
tumti priešo kopėčias.' Iš 
anos pusės pasipila strėlių 
lietus. Gynėjai kariai turi 
saugotis. Jiems pagalbon at
bėga keli, palikę savo saugo
mas gretimas vietas. Tokiu 
būdu pasidaro sienoje .plačių 
tarpų, visai neginamų.

Dabar orą raižo daug de
gančių ir nedegančių strėlių. 
Viršuje, ant sienos, suknium

ba Švitra. Lokys įsako mote
rims ir vaikams slėptis. Tik 
beveik nėra kur: keli pasta
tai visai sudegę, kiti du bai
gia degti...

— Saugokitės liepsnų! — 
kažin kas sušunka. — Po 
liepomis! Greičiau!

lr štai, užverda tikra kovos 
maišatis. Girdėti sužeistųjų 
dejavimai. Čia vienur čia 
kitur iš už tvoros kyštelia ka 
lavijuočio ūsuotas veidas. 
Kol kas dar yaivoriškiai spė
ja juos nustumti. Tvora ke
liose vietose dar smilksta.

Audrys, susirinkęs ginklus, 
pasileidžia pas Ramintą j tie 
ną iš trijų dar likusių pasta
tų. Kambarėlyje be Varpū- 
nės, yra dar trys sužeistos 
mergaitės. Jos sukniubusios 
ant suolų. Net gaila žiūrėti. 
Dar vakar gražūs jų drabužė 
liai, pakraštėliais apausti tul
pių raštais, šiandie suodini, 
šlapi ir susiglamžę. Ilgi jų 
plaukai išsitaršę, kai kurių 
ir krauju sulipę. Raminta 
joms šiuo metu nieko negali 

padėti. Tik įpila svaiginančio 
skysčio į pravertas sukepu
sias jų lūpas. Ji pati vos ant 
kojų pastovi.

Iš sužeistos Varpūnės bur
nos ir nosies sunkiasi tamsus 
kraujas. Jos veidas pilkšvai 
išblyškęs. Rintas vogčiomis 
dirtelia į ją ir skausmingai 
atsidūsta Audrys negali su
prasti, ar berniukui Varpūnės 
taip ypatingai gaila, ar jo pa 
ties žaizda tokia skausmingą.

— Gal bau, Rintai, įpilti? — 
Paklausia Raminta, priėjusi 
su savo stebūklingu skysčiu. 
Matyt ir ji pastebėjo tą ber
niuko skausmingą išvaizdą.

— Ačiū! Jokiu būdu ne! Jo 
išgėręs netekčiau pajėgos, 
Avaras vienu pirštu mane 
prie sienos prispaustų... Ko
ją irgi mažiau beskauda...

Ugnyje kaista aštrus durtu 
vas. Raminta ima strėlę.

— Aš, tur būt, matydamas 
nualpsiu, — sušnabžda Au
drys Rintui.

— Bet, jei Ramintai reikės 
pagalbos?... — užklausia Rin
tas.

Nuo židinio ugnies ir ver
dančio vandens garų karšta, 

svaigu. Audrys praveria du
ris. Draugužis, ligšiol snau
dęs kampe, pasiraivė ir, užuo 
dęs lauke dūmus, žingsniuoja 
prie durų.

Iš kiemo girdėti šūkavimai:
— Vieną nustūmiau! — 

džiaugsmingai praneša aprai
šiota galva Vėsulis.

— O aš kad tvojau kuoka 
per galvą anam kreivanosiui, 
tai nė sumirksėti nespėjo! — 
giriasi Dūlis.

Rintas sėdi prie durų su 
kardu rankoje, ilgą ietį šalia 
pasistatęs. Audrys kitoje pu
sėje, kies giliau kambaryje, 
taip pat pasiruošęs. Raminta 
pririša Varpūnę prie lovos...

— Apseisiu be judviejų pa
galbos. Saugokite duris, ir 
viskas bus gerai, — taria ji.

— Tvora dega! — užrinka 
kažkas kieme. Nespėja Au
drys pribėgti prie durų pažiū 
rėti', kai vėl išgirsta.-

— Plaukia! Dar atplaukia’ 
klaikiai suspiegia ant kuoro 
mergaitė.

— Kiek? - Lokio balsas.
— Trys plaustai!
— Kiek vyrų?
— Po tris!

Dar devyni! Abu berniukai 
išskuba pro duris. Tuo metu 
viduje Varpūnė skaudžiai su
dejuoja sykį, antrą ir nutyla-

— Nežinau, ar nugalės, — 
šnabžda grįžtantiems Raminta.

— Audry, užkišk vieną dur 
klą už lovo-. Kitą — už ano 
suolo! — įsako Rintas. - Vi
si atsiminkime, kur jie padė
ti. Jei reikės, pasinaudosime 
Nors pats silpnas, sunkiaį 
veikti negali, tačiau gynimosi 
planą jau dabar apgalvoja.

BE VADO

— Lokys! Lokys krito! — 
atskuba krivis su baisia nau- 
jiei a. — Raminta, skubėk į 
kiemą... Apžiūrėk jį! — ir 
vėl dingsta.

Abu berniukai pasilenkia 
arčiau durų. Draugužis tupi 
ramiai. Viduryje kiemo suk
niubęs karių vadas. Matyti 
pataikė priešo ietis į nugarą. 
Keli vyrai bando jį pakelti, 
bet Lokys juos nustumia. Ra
minta susirūpinusi kažką aiš
kina, prašo. Pagaliau išsiima 
svaiginančio gėrimo ąsotėlį, 
bet sužeistasis nepriima, tik 
pamoja vyrus, ir jie įneša Lo 
kį į karių namų prieangį.

(Bus Daugiau)
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Atskirk ilgam laikui ir labai artimus žmones jei jie nė 
raštu nebegali palaikyti ryšių, nutolsta viens nuo kito, pasi
baigia dr ugystė. Net žmona ir vyras per ilgus metus nesi- 
matydami tampa vienas kitam svetimi. rai ypač skaudžiai 
patyrė šimtai mūsų šeimų paskutinio karo ir pokario metais.

Nereikia nė tūkstančin kilometrų, nė gilų vandenynų 
žmonėms atskirti. Štai kad ir mūsų S. Paulio lietuviai. Išsi
mėtę, išsiblaškę po įvairiausius priemiesčius. Yra nenugin
čijamas faktas, kad bent 99 procentai jų beveik nebesusitin
ka. Koka tūkstantinė dar susirenka Kalėdų, Velykų šven
tėms Zelinoje. O kur ir kada susitinka, pasimato, pasikalba 
tiek kitų tūkstančiai, kurių, sakoma, esama čia net apie 20 
tūkstančių.

S. Paulo lietuviai nebesusitikdami metų metais labai nu 
tolo nuo vienas kito. Lietuvis lietuvio nebepasiilgsta. Ypač 
taip nutolęs yra lietuviškasis jaunimas. Kad ir nemalonu, 
kad ir skaudu, bet reikia mums pažiūrėti tiesiai į akis, O 
jei norime, kad lietuvis lietuviui būtų vėl artimesnis, reikia 
imti, žygių juos vėl suartinti.

Geriausios progos lietuviams susitikti ir pasižmonėti 
yra įvairios visiems bendros didelės šventės. Kituose kraš
tuose rengiamos lietuvių dienos, dideli koncertai, dainų šven 
tės. tautinių šokių šventės, dideli piknikai-gegužinės, į ku
rias suplaukia lietuviai iš plačių apylinkių, žinoma, iš anks
to pravedus patrauklią propagandą. Tas pats darytina ir mū 
sų veikėjams, jei tikrai norima lietuvius vėl suburti dides
nėn bendruomenėm

Todė1 toje pat vietoje dar v’sai nesenai būva iškelta 
mintis organizuoti didelę dainų šventę. Deja tiek, kas turėjo 
ir galėjo visu entuziazmu į tai atsiliepti nerodo tam jokio 
palankumo. Lietuvių Bendruomenė galėtų rengti didelę lie
tuvių dieną kur nors užmiestyje su įdomia programa, kurio
je galėtų pas,rodyti ir mūsų chorai, ir sportininkai, ir juok
dariai ir kiti talentai. Reiktų vėl atgaivinti teatro mėgėjų 
būtį, kurs kokius 3 ar 4 kartus per metus surengtų tikrai 
gerą, gražų vaidinimą. Pagaliau lietuviai turėtų lankytis ir į 
jiems skiriamas pamaldas, kur tokios jiems yra organizuoja 
mos. Bendra giesmė, bendra malda, po pamaldų pasimaty
mas «šventoriuje», vienas kitas žodelis mus.labiau suartintų. 
Atsirastų ir kitokių galimybių suburti didesnius ar mažes
nius lietuvių būrius? Bet kas to darbo imsis? Ar nebūtų tai 
vienas iš gražiausių ir svarbiausių Lietuvių Bendruomenės 
r kitų organizacijų uždavinys? Pagyvensime, pamatysime, 

ar mes dar galime šitaip nors kiek pakrutėti

Apie musu himną, trispalve, Vyti, dr. J- 

Basanavičių ir kambarį, kur buvo nepriklausomy 

bes paskelbimas, pasakoja Adomas Varnas

JUOZAS PRUNSKIS

šiemet sueina 70 metų nuo 
■*' to talko kai 1898 metais dr. 

Vincai Kudirka «Varpo* 6 n- 
ry pirmą kartą išspausdino 
dabartinį Lietuvos himną «Lie 
tava tėvynė mūsų*.

Si» kūrinys pirmą kartą bu 
vo viešai choro sugiedotas 
>905 m. birželio 6 d. Vilniaus 
m,esto teatre, vadovaujant 
muz. M, Petrauskui. Bet dar 
t tėjo praeiti eilė metų, kol 

šis ktrinys tapo apšauktas 
tautai himnu.

Tų laikų žmogus prof, Ado
mas Varnas pasakoja, kad vi
si gana greit pripažino, jog 
šios giesmės žodžiai yra la
bai svarūs, giliai prasminei, 
tinkami himnu*. Tik buvo bal 
sų, pageidavimų spaudoje ir 
pasitarimuose, kad reiktų 
nors posmą to kūrinio kaip 
nors sujungti su Dievu. Ta-

M&SŲ LIETUVA

Vienas iš daugelio gražiu Lietuvos vaizdelių.

čiau tie pageidavimai tebuvo 
tik tokie noro, ilgėjimosi pa
reiškimai, nors ir labai pla
tūs. Norėta arba kurį posmą 
pakeisti, ar naują pridėti, bet 
nebuvo konkrečių teksto pa
siūlymų, Pagaliau nenorėta 
keisti nei dr. V. Kudirkos re
dakcijos, taip taip ir įsiteisė
jo dabartinis himno tekstas.

— Man atrodo, kad Lietu
vos himną pirmą kartą išgir
dau Petrapily, kai gyvenau 
kartu su K. Būga ir A. Volde 
maru, — pasakoja Ad. Var
nas. — Tada mes rūpinomės 
visokiais vaidinimais ir sek
davome naujus tekstus, nau
jas dainas. Pats «Varpas» ir
gi ateidavo į Petrapilį.

— Su Petru Rimša, su dail, 
Adalbertu Staneika visi trys 
mes, — pasakojo prof. Ado
mas Varnas, —1905 m. perė
jome Lietuvą nuo Suvalkų 
per Jurbarką, Tilžę ir Palan
gą; per Žemaitiją, Joniškį, 
Panevėžį pasiekėme Vilnių. 
Keliavome norėdami pažinti 
Lietuvą ir patirti, kiek yra 
palankumo kurti lietuvių dai
lės draugiją. Pasiekę Nau
miestį, nuėjome prie V. Ku
dirkos Kapo ir matėme, kaip 
rusų buvo sunaikintas jo ant
kapyje iškaltas Lietuvos him
no posmas «Tegul sausė Lie
tuvos...»

Caro žandarai sunaikino Lie 
tuvos himno žodžius, iškaltus 
antkapio akmenyje, o dabar
tiniai okupantai komunistai 
stengiasi Lietuvos himno pos
mus ištrinti iš žmonių širdies 
ir minties.

— Susų persekiojamas 1903c. 
m. turėjau bėgti į užsienį, — 
pasakojo prof. A. Varnas. — 
Tik 1905 m. slapta, ne savo 
pasu, buvau atvykęs į Lietu
vą, bet tais pačiais metais 
vėl išvykau į Knokuvą, Ga
lutinai į Lietuvą grįžau 1913 
m., kai buvo paskelbta caro 
amnestija, švenčiant Romano

vų giminės 300 m. sukakt 
nuo to laiko, kai jų dinastija 
valdė Rusiją, Kai 1913 m. pa 
baigoj grįžau j Vilnių, lietu
vių parengimuose jau gana 
plačiai buvo giedama «Lietu
va tėvynė mūsų...» Petrapily 
1916-1917 metais jau mes gie 
dodavome šią giesmę kaip 
himną.

Veroneže teko pergyventi 
revoliucinį laikotarpį. Reikėjo 
būti atsargiems ir baimintis. 
Bet jau tenai himnas buvo 
taipgi giedamas.

Bet gal įspūdingiausiai man 
himnas skambėjo tai karo mu 
ziejuje, vakarais nuleidžiant 
vėliavas. Verkiau tada ne kar 
tą, — pasakojo Ad. Varnaš. 
— Ir kai mūsų pirmąją ope
rą Kaune statė, buvo sugie
dotas Lietuvos himnas. Buvo 
tada atvykęs ir J. Jablonskis. 
Kaip šiandien girižiu jo pro- 
ašaras tartus žodžius;

— Ar aš galėjau tikėtis ka
da, kad susilauksiu lietuvių 
kalba dainuojamos operos.

MUSŲ TRISPALVĖ

Šiemet sueina 50 metų nuo 
to laiko, kai 1918 m. Valsty
bės taryba galutinai priėmė 
Lietuvos vėliavą; geltona, ža 
lia, raudona. Su vėliavos spal 
vų problemomis Ad. Varnui 
neteko susidurti. Jis tik atsi
mena klaipėdiečių pagei iavi. 
mą, kad Did. Lietuvos vėlia
va nebūtų tų pačių spalvų, 
kaip tradicinė Mažosios Lie
tuvei, ir tada vieton kai kurį 
laiką vartotos baltos spalvos 
įvesta geltona.

Ai. Varnas tik Petrapilio 
seimui buvo sudaręs vėliavą: 
žalios, violetinės ir raudonos 
spalvos fone mūsų herbas, 
Tik ant balto žirgo jojo ne 
vytis — ra telis, o Lietuvos 
kaimo bernelis — piemenėlis, 
atitrūkęs nuo bandos ar nuo 
arklo, užšokęs ant arklio ir 
iškėlęs ne kardą, o žibintą, 
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kaip simbolį šviesos, kultūros 
nešimo po visą Lietuvą.

Kai pagal šį projektą apie 
1923 m. buvo išleistas mažas 
pašto ženklas, ta* Adomas 
Jakštas pavadino tai ragana, 
užsisėdusią ant žirgo, su šiuo 
ta rankoje. Suprantama, pa
veikslas, suspaustas į pašto 
ženklo miniatiūrą, nebuvo jau 
taip aiškus.

LIETUVOS HERBĄ KURIANT

Prof. Adomui Varnui teko 
stiližuoti Lietuvos herbą. Už
sienio reikalų ministerija pa' 
vedė Ad. Varnui paruošti pro 
jektą pastovaus valstybės her 
bo, norint Įvairias variacijas 
suvienodinti, nes nebuvo pa
togus prieš užsienio atstovus 
anuo metu buvęs nevienodu
mas. Tai buvo 19914 ar 1925 
m. Dail. A. Varnas dėl heral
dikos kreipėsi į gen. Nagevi
čių, kuris patarė du svarbes
nius dalykus; raitei o su ar
kliu aukštis ir plotis tu ėtų 
būti vienodi, sudaryti kvadra
tą, antra — kad raitelis kur
dą laikytų ne stačią iškėlęs, 
o palenkęs gulsčiai, ir kompo
ziciniu atžvilgiu, tai, atrodė, 
dailiau. Kardo makšties, pa
dėtis parinkta ne palinkusi 
nuo žirgo bėgimo, o statme
na su žeme, kas reikštų pas
tovumą, tvirtumą.

SUSITIKIMAI SU DR. JONU 
BASANAVIČIUM

Prof. A. Varnui teko ben
drauti su pačiais pagrindi
niais Lietuvos laisvės kūrė
jais.

— Kai 1913 metais grįžau 
iš Zakopanės į vilurų, tekda
vo dažnai susitikti su dr. Jo
nu Basanavičiumi, — pasako
jo Ad. Varnas. — Eidavau ta
da į Lietuvių mokslo draugi
jos knygyną, kurį tv rkė dr. 
J. Basanavičius, ir ten teko 
tapyti jo portretą. Rasdavau 
jį tiek įsigilinusį į lietuvišką
sias knygas, kad nediąsu bū
davo nė trukdyti. Patalpos 
vėsios, oras aelabai «magus» 
gal nelabai vėdinamas, drėg
nokas, Basanavičius skaityda
vo. Tokį jį ir nupiešiau. Su 
Basanavičiumi kalbėdavome 
apie A Jaroševičiaus tuo lai
kotarpiu išleistą Lietuvos kry 
žiu albumą, kuriam Basanavi
čius buvo parašęs įžangą.

Basanavičius niekada nenu- 
siskųsdavo. Atrodo, vis buvo 
viskuo patenkintas. Lietuvių 
kalba iš jo burnos man atro
dė tokia kilni. «Va, kaip rei
kėtų lietuviškai kalbėti», pa
manydavau, — sako Varnas. 
— Taip jis aiškiai tardavo 
kiekvieną skiemenį, Nebuvau 
girdėjęs tokio lietuvių kalbos 
kilnumo. Nupieštasis portre
tas pateko į karo muziejų 
Kaune, s

Tako dalyvauti keliuose Lie 
tuvių Mokslo dr-jos metiniuo
se susirinkimuose, kur buvo 
ir dr. Basanavičius. Laikyda
vosi labai oriai, buvo santū
rus, bet ten, kur jam svarbu, 
atsiliepdavo ryžtingai. Atrodė 
kad jis kalba vis iš lėto, vis
ką apmąstęs, — pasakojo A. 
Varnas.

(pabaiga 5 pusi.)
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um acampamento a 8 qailo* 
metros desta cidade com as 
mais precárias condições de 
transporte). Graças aos céus, 
pude acompanhar a procis
são, deslizando por entre «s 
dedos as contas da meu ro- 
zário, em preces recitadas 
com profundá fé e gratlll».

Foi um espetáculo de fé 
por demais comovente e ma
ravilhoso.

Após a procistão, assistí 
à missa, comunguei e rezei 
pelos meus familiares e to
dos os que me são caros.

Kazimieras Vaišulionis

Mortuos Voco (Mirusius Saukiu)
PUTINAS

Dabar einu j didžią tyliimą 
Į tylą palaimintą ir didžią, 
Ir j calūno juodo minkštą drobę 
Naktis visų mūs sielvartus suglobia. 
Einu į laisvę didelę ir plačią, 
Kuri priims mane, kaip lauktą svečią.

Pro pilkus sutemų rūkuš'' 
Kinu pas brolius ir draugus, 
Bet tolyje dar bokštuos gaudžia. 
Ir dega vakarinės žaros, 
Ir ’’ėl krūtinėj gėla maudžia, 
Širdy pagieža ir aitra. 
Ne viskas sutemose žuvo. 
Šiltu krauju širdis pasruvo 
Ir prievartai paklusti neišmoko 
Afortuos voco!

Jaunimas Suskrenda
Šitą savaitgalį Čikagon sugužės keletas šim 

tų lietuviškojo jaunimo iš visos Š. Amerikos, Ka 
nados ir net Urugvajaus. Liepos 7 d. įvyks di- 

\ džioji jubiliejinių metų tautinių šokių šventė. Jau 
nimo pasigėrėti suplauks tūkstantinės minios vy
re miosios kartos. ,r vėt lietuvis pasijus artimas 
lietuviui, ir vėl atsiniujms senos pažintys, užsi
megs naujos, skambės lietuviška daina, atsigaus 
lietuviškas ilgesys lietuvių širdyse, Vien jau tai 
yra didelis tokių švenčių laimėjimas. Bet yra ir 
kitokių laimėjimų.

Juk darniai, gražiai sušokti tautinius šokius 
šimtams porų drauge, tai ne saldžią seilę nury
ti. Kiek tas pareikalavo darbelio iš mūsų jauni
mo! Per porą metų kas savaitę po keletą valan
dų rinkosi lietuviškas jaunimas į savo sales mo
kinosi, šoko, drauge buvojo. Tas vėl tą jaunimą 
dar labiau suartino, surišo stipresniais lietuviš
kos draugystės, lietuviško darbo ryšiais. Juos 
Suvedė draugėn lietuviško šokio meilė, meilė sa
vo tautos, geismas parodyti plačiajam pasauliui, 
kad lietuvis, kur jis bebūtų, nepamiršo savo tė
vų žemės, kad jis turi iš savo tėvų paveldėjęs 
gražų kultūrinį meninį lobį, kuriuo jis nori ir su 
kitataučiais pasidalyti. Visa tai yra kilnūs, geri 
troškimai, lavina jaunimą aukotis, darniai viens 
su kitu bendrauti ir lietuviškus reikalus statyti 
aukščiau savo paties ; patogumo. .»»>•

Ak, suprantama, jog yra daug patogiau lais^ 
vas valandas prasėdėti . namie prie televizorųhls, 
ar kur pradimbinėti, nieko’. neveikiant, 
juntama pareiga savo tėvų kultūrai, tas gyveni
mas ne vien sau, bet ir platesnei visuomenei, 
įpratina jaunimą į bendrą lietuvišką gyvenimą 
ir darbą. Iš to paskui kyla mūsų jaunesnieji vef 
kėjai, organizatoriai, susipratę lietuviai, kurie to' 
liau palaiko gyvą lietuviškumo ugnelę. Todėl 
džiaugiamės lietuviškojo jautiimo sąskrydžiu Či
kagon) Todėl labai apgailestaujame, kad tenai

I
VAl TAl MES MYLIME TA WM.
KVfe VASAROM DARŽELIAI ŽYDI, 
KUR ŽALIOS PUŠYS D AUGU. REMIA 
© jyKttU.,DARBA DAINOS LYDI.

nėra ir nešoks Brazilijos lietuviškasis jaunimas. 
Jei net mažutė rugvajaus lietuvių kol< oi ja turi 
pajėgų tautinių šokių vienetą, jei ji įstengė savo 
jaunimą paruošti it net 8 poras pas ųsti Čikagon 
tai, nori nenori, o br aunasi galvon skaudi min
tis. kas yra su Brazilijos lietuvių jaunimu? Ko
dėl jis negalėj > tenai dalyvauti? Manu atsaky
mai būtų perdaug skaudūs. Pasilaikysiu juos sau. 
Skaitytojams palieku laisvę patiems į juos atsa
kyti. O mūsų visuomenininkai ir ypač Bendruo
menė turėtų padaryti iš to labai rimtas išvadas 
ir ko nors imtis, jei dar nori nors mažą dalelę 
mūsų lietuviškojo jaunimo išlaikyti lietuvišką.

( štrauka iš vieno laiško)

Corpus Christi
Hoje o dia ananheceu claro e risonho, po

rém somente o meu coração não correspondia 
ao ao alegre despertar da natureza e não ouvia 
o cantar dos pássaros.

Sentia-me impregnado de nostalgia, solidão 
e tristeza.

É que nêste dia, dedicado a Corpus Christi 
e cultuado pos todos os cristãos num profundo 
sentimento de fé e amor à Deus, eu teria que 
subjugado ao trabalho ficar no escritório.

Nunça em tôda a minha existência eu tinha 
deixado de acompanhar a procissão do Corpo 
de Deus, e hoje, debalde o meu desejo, via-me 
preso diante de’uma mesa de trabalhos a tra
çar complexas operações numéricas, manusean
do papéis, documentos, arquivos, etc.

Após o almoço, dispersou-se de minh'alma 
toda aquela tristeza oprimida e sobreveio-me 
uma alegria sem par, quando nos foi anunciado 
pelo encarregado geral da obra, que às 15 ho
ras encerraria o expediente para podermos nos - 
aprontar e assistir à procissão às 17 horas em 
Paranaguá. (NOTA, Êste rapaz encontrames em

Jaunimas ir Religija
vvadą parašė, jaunimo pasisakymus surinko 

bei išvadas parengė Irena Kairytė ir Irma Lais- 
vėnaitė.

ĮVADAS
Stebėdami mūsų laikus ir ieškodami pagrin 

dinių bruožų, kurie nusakytų šių dienų dvasią, 
matome, kad visuotiniausias reiškinys yra neri
mas ir keitimasis. Vertybių pervertimas, mokslo 
atsiekimai, technologijos pažanga, socialinių ins
titucijų pasikeitimas sudaro tą realybę, kurioje 
mes gyvename. Ir šitame pasaulyje gyvena jau
nas šių dienų žmėgus. Kai stebime jį, stovintį 
išgyvenimų sūkuryje, ieškantį atsakymų į buities 
klausimus, norisi jį paklausti porus klausimų, lie 
čiančių jo žvilgsnį j krikščionybę ir jo santykius 
su žmonėmis bei pasauliu. Į tuos klausimus atsa 
kė jaunimas. Šie pasisakymai gal ir neatstovau
ja bendro jaunimo nusiteikimo. Vis dėlto jie lai
kytini galvojančio jaunimo svaria nuomone.

Ko jaunimas tikisi iš krikščionybės?
Padėkite mums grąžinti Kristų j žmonių tar 

pą. Mums reikia Dievo».
«Religija turi daug reikšmės jaunimui ne

žiūrint kad pasaulis to nepastebi.»
• Religija dieviška — nereikia išorinių for

mų. tarp formų jaunimas nemato esmės .
«i iksu bet noriu, kad maro tikėjimas būtų 

išmintingas "
«Mums duota daugiau laisvės, negu buvo 

prieš tai, kodėl meskeliame klausimus liečiančius 
religiją, bet tuo būdu mes giliau pažįstame pačią 
krikščionybę >.

«Jeigu ieškome priežasčių, kodėl jaunimas 
nesuvokė krikščionybės esmės, tai nėrajo kaltė, 
Jis mato, kaip gyvenime ji yra praktikuojama- 
palyginus su tai, kokieddealai yra Bažnyčios ske* 
biami. Todėl jaunimai kelia klausimus dėl fak
tų, bet ne dėl teorijos®.

Kokie jaunimo ryšiai su kitais žmonėmis ir 
pasauliu?

«Mano generacija aktyviau dalyvauja ir vei
kia.- dalyvauja specialiose programose, renka pi
nigus, jungiasi į Taikos Korpusą».

«Mes esame gyvi ir nebijome žmogiškų iy. 
šių ir bendruomeniško dalyvavimo. Mūsų genera 
cija šaukiasi pasišventusių vadovų, kurie galėtų 
mums vadovauti ir panaudoti mūsų gyvastingumą.

«Tikėjimas, kuriuo aš siekiu, tai nėra pasi
sakymas, kad aš tikiu, bet įrodymas pačiu mane 
gyvenimu, ką aš tikiu. Žodžiuose manu akys ma 
to dalinę tiesą, bet jos trokšta pilnutinės tiesos, 
kuri pasireiškia veikime».

Jaunimo: santykis su žmogumi ir pasauliu 
atsispindi įr jo, liturgijos supratime. Jaunimas, 
užaugęs komunikacijos revoliucijos įtakoje, ki
taip žiūri į pasaulį; jiems svarbu ne žodis, bet 
vyksmas, todėl-kyla konfliktas.garbinimo formų 
supratime. Jaunas žmogus, išgyvenęs veiksmą, 
nepritampa prie tradicinių fornjų.

, z .' išvados’
Iš šitų pasisakymų sprendžiame, kad šių lai 

kų jaunas žmogus yra racionalus. Jis negali be
sąlyginiai priimti autoriteto, Tai mes matome ne 
tik mokyklų ribose, bet ir kitose gyvenimo srity-

(pabaiga 5 pusi.)
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Moderniškas Laisvos Lietuvos laikais statitas pastatas

(pabaiga iš 3 pusi.)

Vėl su dr. J. Basanavičiu
mi teko Ad. Varnui arčiau su 
sitikti 1926 m. rudenį, kada 
jis buvo atvykęs į Kauną ir 
kada dailininkai . Kalpokas, 
A. Galdikas, VI. Didžiokas ir 
A. Varnas kūrė jo portretus. 
Dr. Basanavičius ateidavo į 
Meno Mokyklą ir dailininkai 
jį piešė.

Vieno seanso proga dr Ba
sanavičius paprašė paskubin
ti portreto tapybą, nes artėja 
šalčiai, o jis neturįs šiltesnio 
drabužio, todėl norėtų grei
čiau grįžti j Vilnių Tada mū
sų dailininkai įtisė jam kai
linukus ir Basanavičius pasi
liko, kol dailininkai darbą už
baigė.

PATAuPA, KUR BUVO
PASKELBTA LIETUVOS

LAISVĖ

Dail. 3 dotni-i Varnui, grįžus 
iš Rusijos į Vilnių, teko ap
lankyti kambarį, kuriame bu- 
vo pasirašytas Lietuvos nepri 
klausomybės aktas. Dailinin
kas jau tada planavo tapyti 
nepriklausomybės ak o signa
tarų didesnį paveikslą. Ą. Var 
ną į tą kambarį nuvedė Jad
vyga Chadakauskaitė, kuri ta 
da buvo Lietuvos tarybos se
kretorė. Tas kambarys tai Lie 
-uvių draugijos nukentėju

sioms nuo karo šelpti būsti
nė, Didžioji G-vė Nr. 2.

Kambarys toks lyg salonu- 
kas, ne taip erdvus, bet ir ne 
mažytis. Kuklus minkštas suo
las pasieny, meletas kėdžių 
stalas palangėj. Kambarys ne 
žemas, senesnės statybos — 
gana aukštokas. Durys, be
rods su langu. į lauką be
rods tik vienas langas. Šieno
se b vo matyti kažkokia vie
na kita fotografija. Viskas at
rodė kukliai. Ant stalo lyg 
buvo keletas knygų, berods ir 
rašomosios priemonės, bet be 
jokių spintų. Tai posėdžiams 
naudojama kukli patalpa.

Būdamas tame kambary 
prof, arnas planavo, kurioj 
vietoj kurį signatarą, kokioj 
padėty nutapyti, lanavo nu
pieš i pirmininkaujantį Basa
navičių s ovintį, prie stalo — 
Klimą sekretoriaujantį. Kitus 
— sustojusius ir klausančius 
Basanavičiaus, skaitančio ne
priklausomybės paskelbimo 
tekstą.

Tie tapybos planai įgavo 
konkrečią išraišką 1937 me
tas, kada buvo ruošiamas su 
Raktinis pašto ženklas, skir
tas paminėti Nepriklausomy
bės paskelbimo 20 metų' su
kakti. To, dail. Varno sukur
to ženklo viršuje įrašas «1918 
Lietuva. 1938 . Apačioje; «1918 
11.16. Lietuvos taryba skelbia

(pabaiga iš 4 pusi.)
se. Akademinis jaunimas yra 
jautrus autoriteto primetimui. 
Ir jei kas pareiškia žinąs at
sakymus, liečiančius Dievą, 
jiems tada toks teigimas pa
sidaro įtartinas. Jie yra įsiti
kinę, kad moraliniai sprendi
mai reikalauja rizikos.

nepriklausomą Lietuvą» Apa
čioje kampuose — ženklo 
vertė centais. Viduryje — pa 
veikslas visų nepriklausomy
bės akto signatarų ač ame 
paveikslo centre - dr. Paša 
navičius, šalia Ant. Smetona 
ir dr. J. Šaulys, aplinkui visi 
kiti nepriklausomybės akto 
signatarai.

Sis ženklas buvo pirmas iš 
Lietuvos pašto ženklų, spaus
dintų giliaspaude Londone. 
Ženulas buvo įvairiu ka nų 
ir kelių spalvų.'

PIGI IR GERA KOKYBĖ

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.

Todėl kai kurie teologai 
siūlo, kad šiandien teologinė 
sąvoka apsiribotų. Jie teigia, 
kad šių diedų jaunimas ieško 
tikėjimo, kurį jie galėtų lo
giškai priimti. Dievo ilgesio 
nepatenkina nei tradicinis ti
kėjimas, nei jį griaunančios 
srovės. Religijos padėtis yra 
labai komplikuota. Mes turi
me pripažinti kad mes visų 
atsakymų neturime, ir todėl 
tiesos ieškojimas yra būtinas, 
ir visi turėtų į šį darbą įsi
jungti,

Teologai čia minėtas jauni
mo nuotaikas pažįsta ir sten
giasi rasti kelių jam padėti.

Šių laikų teologija nukrei
pia savo žvilgsnį nuo dan
gaus j žemę, nuo Dievo į 
žmogų, nuo pomirtinio gyve-
nimo į žemiškąjį.

Žmogaus būvis ir jo reikš
mė yra pirmaeilės šių laikų 
teologijos problemos.

Modernusis žmogus nėra 
mąstąs, bet veikiąs. Krikš
čionis, norėdamas įprasminti 
savo gyvenimą, natūraliai at
sigręžia į Jėzaus etiką, ku
rios moralinis pagrindas yra 
meilė kitiems.

ĮSIDĖMĖTINI ADRESAI 
LIETUVOS ATSTOVYBES 
URUGUAY, MONTEVIDEO;

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

. LIETUVIŲ BAŽNYČIA VILA 
ZEL NA Rua Inacio ir A v 
Zelina, Mons. Pio Ragažifis 
kas, Tel. 63-5975

Šv. Juozapo Vyrų Brolijos 
Pirmininkas p. Juozas Maie- 
lionis, Rua latai, 150 • Casa 
Verde Tt 1. 51-4011

p.®sb s

TÉVAI JĖZUITAI: Rua Li 
tuania, 67, Mooka — Tel 
92-22tó

LIETUVIŲ SĄJUNGA BRA
ZILIJOJ — Pirmininkas p, 

, Aleksandras Bumblis, Rua 
Gen. Fonseca Teles, 606. 
Tel, 81-6423.

Iždininkas p, JURGEGARi 
KA, Rua Oratorio, 3093, 
Alto da Mooca.

LIETUVIŲ KALBOS
PAMOKOS S. PAULY:

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

MOOCA, Rua Lituania, 67 
šeštadieniais 14 vai

LIETUVIAMS PAMALDOS
LAIKOMOS

V. Zelina parapijoje kasdie 
ną ir kiekvieną sekmadienį, 
kaip iki šiol

Mooca r. Lituania, 67 Lieto 
vių Namų koplyčioje:

Sekmadieniais ir šventadfe 
niais 8.00 ir 17,00 vai.. Darbi 
dienomis 7 ir 7,30 vai., arba 
atskirai susitarus dėl laikui 
kai turimos metinės ar 7 d 
mišios;

išpažintys čia klausomi» 
kasdieną prieš mišias,

irmą mėnesio sekmadienį 
arque das Nações 1© vai, 

V. Carolina 15 va!., 
Çasa Verde 1’15 vai.
Antrą

Jaęana klierikų kopi. 8,30 vai 
Tom Retire vai;
Utinsra 16 30 vai

rečią
Agua Rasa ■» 30 vai 
Moinho Velho 11,30 vai. 
_apa 1 ,30 vai.,

° a s k u t i n į.
Vila Anastacio 8.30 vau 
Vila Bonilha 11,15 vai.
v Prudente 18 vai.

RIO DE JANEIRO

Lietuvių radio valandėle 
«A voz da Lituania» yra tram 
liuojama KETVIRTADIENIAI!

BRAZILIJOS LIETUVIŲ ŽINIAI

Lietuvos diplomatijos šefas p. St Lozoraitis prane
ša, kad mirus įgaliotam ministeriui Dr. Frikui Mejeriui, 
Brazilijos lietuviams konsularinius patarnavimus (pasai, 

įvairūs liudijimai ir k.) laikinai atliks Lietuvos 
pasiuntinybė Urugvajuje. Jos adresas yra:

Legacion de Lituania 
Ciudad de Paris 5836 
Montevideo, Uruguay

Didelis pasirinkimas medžiagų ir skoningas y ■ 
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

18 vai. 40 min.

SKAITYKITE IB

PLATINKITE Vii 
NiNTELI PIETŲ AMERIKOS 

SAVAITRAŠTI «MŪSŲ 

LIETUVA».

Metalúrgica ARPRA LIDA.
METALÚRGICA — FABRICAÇÃO DE PEÇAS 

PARA AUTOMÓVEIS
ESTAMPOS, PEÇAS ÊSTAMPADAS E FERRAMENTAS

Rua Marechal Malet, 97 - 125 Tel. 63-5821 — V. Zelina 
V. Prudente

Caixa Postal 371 — São Paulo

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

VIENINTELIAI ATSTOVAI GARSIOJO VANDENS LINDOYA

Lindoya vanduo yra šonai žinomas gėrimas 
Kurio puikų veiK.imi į žmogaus sveikatą jau 
visi yra vienbalsiai pripažinę. Pabandykite, 
sutikinkite ir visados naudokite!

Caixa Postal 3967 — SÃO PAULO
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^UA LITUÂNIA, 67 — MOÓGA — SÃO PAULO, 13

įrašyk savo varda
ATSKIRO NUMERIO 

lietuviu tautos kankiniu koplyčioje kaina 0,20

MOTORISTŲ ŠVENTĖ

Vairuotojų globėjas yra šv. 
Kristoforas, kurio šventė dau
gely vietų yra iškilmingai 
švenčiama. Praėjusiais me
tais Lietuvių Katalikų Ben
druomenės choras irgi buvo 
gražiai suorganizavęs šventę. 
Sv. Kristoforo šventę ruošia 
ir šiais metais. Ji bus 28 d. 
liepos su šia programa: 11 
vai. pamaldos; po pamaldų 
bendri pietūs. Apie 16 vai. 
auto mašinų desfilė ir jų 
šventinimas. Daugiau infor
macijų bus laikrašty ir pas 
choristus.

iir—raiii'

Birželio 28 diena Vila Pru- 
dentėje mirė Bronislava Jaku 
čionienė, 64 metų amžiaus, 
kilusi iš Utenos apylinkės. 
Septintos dienos mišios bus 
6 d. liepos 7 vai. vila Zeli- 
noje.’

LAIŠKAI; J, Masiuliui, R. 
Steponaitytei, A. Pumputie
nei, J. Silickui, Kun. J. Šeške 
vič'ui, Lazdauskui, K. Bau
žiui, .. Balčiūnui, A. Gudavi- 
čienei, H. Butkienei.

iinKaaoii

SUSIRGO

Jau antra savaitė serga 
LSB kasininkas Jurgis Garš- 
ka. Jis patalpintas São Paulo 
ligoninėj, kurioj darbuojasi 
jo dukrelė Daktarė Aldona. 
Kad ligonis ramiai ilsėtųsi, 
dar neleidžiami lankytojai. 
Jurgio Garškos kambarys ran 
dasi trečiame aukšte. Linki
me ligoniui greitai pasveikti-

«M. L.» Redakcija ir 
Administracija

D R. ANTONIO SIAULYS
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 Senhoras 

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

Jonsultorio e Residência RUA DOS TRILHOS, -1576 
Mooca, Fone 92-3991

_________________________________________ . .T
Atende se com hora marcada

DRC JONAS NICIPORCIUKAS 
Cirurgião Dentista

I p/ Universidade de São Paulo
RAIOS X

Consultorio: Rua Cap' Pacheco Chaves, 1206j 
i? Vila Prudente, Tel. 63-5352

SUNKIA! SERGA

Dideliuose skausmuose gu
li Bernardas Lukoševičius, R. 
Guapeva, 29, Agua Rasa. Mi- 
sijonierius J. Bružikas, S. J. 
aplankė ligonį ir suteikė vi
sus Sakramentus. Ligonis pa
siliko labaLpatenkintas ir ra
mus. Duok Dieve, greitai pa- 
sveikti.jį
II ■——I! 
ÜtWFTWii

OPERUOS ANThĄJĄ AKI

<Mūsų Lietuvos redaktoriui 
Tėvui Jonui Kidykui, S. J. 
labai gerai pasisekė vienos 
akies operacija. Liepos 2 d. 
jis vėl nuvyko į Campinas an 
tios akies ^operacijai. Linki
me Mielam Tėvu, kadir an
troji operacija gerai pasisek
tų. Tėvas Kidykas labai dė
koja Ilsiems už maldas ir 
aukas.

VARDINĖS

Gražiai atšventė savo var
dines Petras Žarkauskas. Sek 
madienį birželio 30 d. daug 
prisirinko svečių ir įvyko gau 
sios vaišės solenizanto na
muose Alto da Lapa. Petras 
Žarkauskas yra Vila Anasta- 
cio Dr Basanavičiaus Moky
klos Būrelio Pirmininkas, Tas 
Būrelis, susidedąs iš virš 100 
narių labai gražiai darbuoja
si. Jis surenka aukų ir daro 
įvairius patalpų ir kiemo pa
gerinimus ir remontus. Dide
lis pirmininko pagelbininkas 
yra nenuilstantis Būrelio ka
sininkas Vincentas Bartkus- 
Ir kiti Valdybos ir Būrelio 
nariai sutartinai darbuojasi- 
Tokiu būdu visas darbas gra
žiai sekasi. Linkime p. Petrui 
ilgiausių metų, stiprios svei
katas ir dar didesnės ener
gijos, 
n—n

VILA ANASTACIO

Dr. Jono Basanavičiaus var 
do Lietuvių Mokyklos Globė
jų Būrelis ruošia šaunų pobū-

sv. Petro Bazilikoje Romoje
Lietuvių Tautos Kankinių Atminimui 

Aušros Vartų Šv. Marijos —Gailestingumo Motinos 
Koplyčios Darbai Jau Pradėti.

Koplyčia Bus Baigta 1968 Metais, 
Jeigu Laiku Surinksime Lėšas.

Visi Lietuviai, Ne Tik Suaugę, Bet Ir Vaikai 
Prisidėkime Savo Auka Prie Šio

Mūsų Tautos Kankinių Paminklo.
Aukoms Adresas: Lithuanian Martyrs Chapel Fund 

2701, W. 68 St, Chicago, 111. 60629.
Amerikoje aukos yra nurašomos nuo mokesčių 

(tax deductible).

Jventkelicnė
Ir šiais metais mūsų Tėvynė ir mūsų broliai nėra 

mažiau reikalingi pagalbos ir maldų, kaip ir ankstyves 
niais metais. Ir šiais metais Šv. Juozapo Vyrų Brolija 
organizuoja šventkelionę į Dievo Motinos N. S. Apa- 
cida do Norte šventovę. Šventas Mišias atnašaus Prela
tas Pijus Ragažinskas. Giedos lietuvių choras. Visi kvie
čiami į šią šventkei onę. Draugijos kviečiamos dalyvau- 
vauti su sąvo vėliavom.

Tai bus liepos 28 dieną. Autobusai išvyks iš Vila 
Zelinos ir Casa Verde (tiksli valanda bus paskelbta bi
lietuose). Bilietai gaunami pas šiuos asmenis.

V. Zelinoj pas.- Juozą Baužį, Igną Verbicką. Vytau 
tą Žalkauską, Kazimierą Rimkevičių, Kazimierą Triūbą 
ir Izabelę Seliokienę. - ila Prudentėję pas Motiejų Ta- 
maliūną, Casa Verde pas Andrių Stankūną ir Brolius 
Matelionius.

Daugiau informacijų galima gauti pas Vyrų Broli
jos Pirmininką Juozą Matelionį, Tel. 51-4011.

vį, pavadinta VEDUSIŲJŲ ir 
SUŽADĖTINiŲ vakarienė, 
kuri įvyks šių metų liepos 6 
dieną 21 valandą, vila Anas- 
tacio, Rua Camacan, 625.

VILA BONILHA

Pamaldos Vila Boaiiha yra 
nukeltos j 11,15 vai. kiekvie
name mėnesio paskutinį sek
madieni. Birželio mėn. 30 d. 
lietuviams pamaldos prasidė
jo 45 minutes vėliau. Vietinis 
klebonas atsiprašė, nes įvy
ko vieno jauno kunigėlio pri
micijos, ilgesnis pamokslas ir 
kiti įvairūs priedai. Sekan
čiais mėnesiais Mišios bus nu 
rodytu laiku, 11,15 vai.

VILA CAROLINA

Liepos 7 d. Vila Carolines 
koplyčioj įvyks lietuviškos pa 
maldos. Čia nedidelė lietuviš
ka kolonija, gal nepilnai 20 
šeimų, bet uoliai dalyvavo mi 
sijose, tai tikimasi, kad ir i 
pamaldas atsilankys.

Dr. Victor Pedro Šauly tis
Cirurgião dentista pela Universidade S. Paulo 

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

Alta rotação.
Endodontia e ortodontia movelj(ortopedia), 

Taisomi kanalai ir kreivi dantys.
Rua França Carvalho, 121, Mooca, 

Arti Dr. Vinco Kudirkos mokyklos rūmų.

«ŽVAIGŽDĖ. NT STOJO
ĖJUS

Lietuvių Jėzuitų Čikagoje 
leistas mėnesinis-religinis žur 
nalas «Žvaigždė* nustojo ėju
si, Nebeišsilaikė. Prenumera
toriai sumažėjo žemiau mini
mumo. Spaustuvės ir kitos iš 
laidos žymiai pakilo, «Žvaigž 
dė* užgeso, pranešame vi
siems Brazilijos lietuviams, 
kurie savo prenumeratas bu 
vo atnaujinę 1968 metams, 
kreiptis pas S. Paulo lietuvius 
jėzuitus. Bus sugražinti prenu 
meratos pinigai, nebent skaj 
tytojai norėtų juos pervesti 
kitam kokiam geram tikslui, 
pav. «Mūsų Lietuvos* paramai.

Naudojamės čia šia proga 
vėl paraginti mieluosius «Mū 
sų Lietuvos* skaitytojus at 
naujinti prenumeratas, atsily 
ginti už ankstyvesnių metų 
prenumeratas, užsakyti laik 
raštį savo giminėms ir drau 
gams, tapti garbės leidėjais.
IIBBEaiĮĮ 
ÜM»

BŪKIME LABDARINGI. Pra 
ėjusią savaitę A. Baltaduonie

nė, p. Guigienė, V. Sprindys 
ir dar vienas kunigdš vėl su 
šelpė keletą vargingų šeimų 
pinigais ir drabužiais. Yra ir 
daugiau šeimų, tyliai laukiau 
čių pagalbos šiais sunkiais, 
laikais. Žinome porą šeimų, 
kuriose yra sunkiai sergančių 
trijose šeimose yra paraly 
žuotų ir nė vienas iš šeimos 
narių negali kitiems savo na 
miškiams uždirbti duonos. Nuo 
pelnų nenustoja bet kokių as 
menų šelpimas, nesvarbu kad 
kitos tautos ar rasės. JTačiau 
pirmoje vietoje tebūna jtiesia 
ma gailestinga ranka savie 
siems.

J. Bružikas, S, J.

Atsinaujino «Mūsų Lietuvos» 
p enumerates: Vincas Gra 
bauskaa 20 ncr., Julius Gui 
ga 20 ncr. (už dvejus metus); 
Po 15 ncr.; Filomena Čer 
niauskienė ir Antanas Ser 
benta, Po 10 ncr.; Vincas 
Daukšys, Vincas Kavolis, “ku
ris užsisakė sau ir Vladui 
Viskiui, Anelė Pumputienė, 
Julė Šukienė ir Antanina v'id 
mantienė. Visiems labai ačiū
IIMB3—Į»
ii»ii Į

įeinantį sekmadieni, lie
pos 7 dieną 16 vai. (vieną va 
landą prieš vakar nes Mišias) 
jėzuitų koplyčioje bus religi
nė instrukcija — konferencija. 
Nepamirškite atsinešti su sa 
vim Naujojo Testamento.

BAŽNYČIOS BŪKuĖ
LIETUVOJ

Prancūzų komunistų kores 
pundemas, apsilankęs Lietu
voj ir kalbėjęsis su vyskupu 
Matulaičiu—Labuku, paskelbė 
komunistų dienrašun L’Huma 
nitė tokj pranešimą, Girdi, 
vyskupą» Matulaitis štai kaip 
jam paaiškino apie Bažnyčią: 
«Turime 850 kunigų šešiose 
diecezijose ir 641 veikiančią 
bažnyčią. Turime vieną kuni
gų seminariją, kurioje yra 
20 30 klierikų kasmet, Nese
niai buvo įšventinta 8 kuni
gai*.

Bet komunistų laikraštis nie 
ko neparašė, kad Matulaitis 
vienintelis vyskupas iš esamų 
trijų, kuriam leidžiama eiti pa 
reigas, o 1939 metais laisvoj 
Lietuvoj buvo 10 vyskupų, 
1640 kunigų, 4 seminarijos su 
466 klierikais. Pasauliui ko 
munistai skelbia, kad Lietu
voj laisva bažnyč.a, bet pra
garišku gudrumu ją smaugia, 
versdama išmirti senesnei ku
nigų kartai, o leisdama tik 
vieną seminariją višai Lietu- 
20-30 klierikais. Ar dar rei
kia didesnio persekiojimo?-

Dar yra likę keletas Sibiro 
Kankinių Motinos .paveikslų. 
Norintieji gauti tesikreipia pas 
Tėvus Jėzuitus.
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