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Lietuvos Laisves Kovos Metai

TESTAMENTAS
Lietuvių tauta laukia iš savo sūnų ir drąsesnių žygių. 

Būtinai reikia ir jos sūnums prisidėti prie bendro darbo — 
tirti dar mažai žinomas Žiemių Atlanto vandenyno oro sro
ves, o taip pat naujai išrastus navigacijos būdus ir priemo
nes pritaikyti kasdieniniams reikalams. Mes, gyvendami to

STEPAS DARIUS STASYS GIRĖNAS

Einant su Lietuviu Bendruomene
(CAMINHANDO COM A C. L. B.)

kiais laikais, kada oras stengiamasi panaudoti žmonijos rei
kalams, laikome savo pareiga tautos vardu tą darbą gar
bingai atlikti.

Jaunoji Lietuva! Tavo dvasios įkvėpti, mes stengiamės 
tą pasirinktą uždavinį įvykdyti. Mūsų pasisekimas tegu sti
prina Tavo dvasią ir pasitikėjimą savo jėgomis ir gabumais! 
Bet jei Neptūnas ar galingasis audrų Perkūnas ir mums bus 
rūstus — pastos mums kelią į Jaunąją Lietuvą ir pašauktų 
Lituaniką pas save,,tada Tu, Jaunoji Lietuva, turėsi iš nau
jo ryžtis, aukotis ir pasirengti naujam žygiui, kad audringų
jų vandenynų dievai būtų patenkinti Tavo pastangomis, pa
siryžimu ir nekviestų Tavęs į Didįjį Teismą.

Lituanikos laimėjimas tegu sustiprina jaunųjų Lietuvos 
sūnų dvasią ir įkvėpia juos naujiems žygiams.

Lituanikos pralaimėjimas ir nugrimzdimas į Atlanto van
denyno gelmes tegu auklėja jaunų lietuvių atkaklumą ir 
ryžtumą, kad Sparnuotas Lietuvis būtinai įveiktų klastingąjį 
Atlantą Tėvynės Lietuvos garbei!

l\.d šį savo skridimą skiriame ir aukojame Tau, Jau
noji Lie u va'

lą didįjį bandymą pradėsime, tikėdamiesi Dangaus 
palaimos!

O COMITÊ INTER-ÉTNTC

O Comitê Inter-Étnico é 
constituído por representan
tes de diversos grupos étni
cos radic»dGS no Brasi , e 
particularmente em ão Pau
lo. Contam-se os representan 
tes da Bielo-Russia, Coréia 
do Sul, Armênia. Romênia, 
Polonia, Eelovenia, Ucrania, 
Estória, Letônia, Lituania e 
outros.

A Presidência do Comitê 
constitui-se de:

1) Presidente de Honra — 
Deptíada Dulce Salles Cu
nha Braga.

2) Presidente Executivo — 
CtWul da Estonia Dr. Ferdi
nand Saukas.

3) Tice-presidentes —■ os 
representantes dos grupos. 
No’csso particular dos litua- 
nôs, o Sr. Jurgis Sliesoraitis, 
presidente da Diretoria da 
Contuiidade Lituana - Brasi- 
leir».

4) Secretário Geral — Prof. 
Bohdan Bilinski.

5) 1* Lesou eiro — Revdo. 
Pastor Dr. Meks

6) 2* Tesoureiro — Cap, 
Juozas Čiuvinskas.

O COMITÊ E O ANO 
JUBILAR

Considerando que nêste 
ano se comemora o 50 ani
versário da restauração da 
independência de diversos 
países, o C mitê Inter-Étnico 
estabeleceu entre seus obje
tivos.-

1) A apresentação ao povo 
brasileiro, dos valores cultu
rais de cada Comunidade par 
tie i pante,

2) A divulgação de infor
mações relativas aos países 
representados.

Constituiu para êste fim, 
três comissões, tendo a Dire
toria da Comunidade Lituana- 
Brasileira designado para re
presentá-la respectivamente.-

1) Co nissão de 't s Sole
nes - Eq?. Alfonsas D. Pe
traitis.

2) Comissão de Exposição 
— Revelo. Pe. Jonas Kidykas.

3) Comissão Editorial — Jo
sé Tijūnėlis.

ATO SOLENE NO TEATRO 
MUNICIPAL DE §. PAULO

A Prefeitura cedeu o tea
tro ao Comitê Inter-Etnico, 
para uma apresentação ar
tística conjunta a realizar-se 
dia 25 de agosto próximo.

O Sr. Eng. Alfonsas Petrai
tis, que além de representar 
a C. L. B. foi escolhido Pre
sidente da Comissão dos Atos 
Solenes ja entrou em enten
dimentos com as Diretorias 
de nossas associações de 
fias artísticos, tendo em vis
ta esta apresentação.

Já se prontificaram a cola
borar naquilo que for neces
sário, o «Aušros Choras» e o 
«Vyrų Choras». Aguarda-se 
uma resposta do «L. K. Ben
druomenės Choras».

Entretanto, embora o pro
grama para cada Comunida
de não seja extensivo devido 
ao número de países partici
pantes o o tempo disponível, 
a Diretoria da Comunidade 
Lituano-Brasileira solicita a 
participação maciça de todos 
aqueles que pessam dar sua 
parcela de colaboração nes
ta apresentação artística, pa
ra que a colônia Lituana pos
sa ser representada em nú
mero e em qualidade, a al
tura de suas tradições.

A aqueles que já participa
ram de corais, aos dançari
nos dos «tautiniai šokiai», o 
nosso convite para compare
cerem aos sábados, às 19 ho
ras, à rua Lituania, 67, Moóca 
para um entendimento mais 
detalhado.

José Tijūnėlis.
l.o ôtcreAr o da Diretoria 

da C. L. B.

k praeities
Liepos mėnesio viduryje 

yra trys lietuviams svarbios 
sukaktys. Tai Durbės ir Žal
girio kautynės, ir Dariaus ir 
Girėno Atlanto nugalėjimas- 
Visi trys įvykiai, kurie yra 
laimėjimai, taip pat yra at
miešti tam tikra nepasiseki
mo spalva. Keletas minčių 
apie kiekvieną atskirai.

DURBĖS EŽERO KAUTYNĖS

Jos įvyko 1260 metais lie
pos 13 dabartinėje Latvijos 
teritorijoje, Lietuvių kariuo
menę sudarė daugiausia že
maičių kariai. Buvo ir aukš
taičių, ir greičiausiai slapta 
atsiųstos^Mindaugo pagalbos.

Darius ir Girėnas
Tarp jūrų didžbangių .ir melsVo dangaus
Iškilo drąsuoliai aukščiau debesų
Žvėries ten, nei žmogaus, nei paukščio miklaus 
Nei ženklo gyvybės. Vien kriokimas bangų.

Jau skamba pirmieji Berlyno varpai.
Dar, rodos, truputį narsingos jėgos 
Ir bokštus jie Kauno pasiektų ūmai 
Pasveikintų kraštą brangios Lietuvos...

Bet, štai, ta traginga atein valanda.-
Lėktuvas — ne paukštis. Galingi sparnai
Paliovė plasnoję. Nusvirus galva
Įstrigo į žemę, kaip briedžio ragai.

Tenai įsmeigta mūs tautos vėliava.
Paženklinta vieta didvyrių krauju, 
Kuriedu parodė, jog mūs Lietuva, 
Nors skaičium mažutė stipri narsumu...

Varpai suskambėjo visoj Lietuvoj:
Ne garbę lakūnams narsiems nešdami, 
Tik «Requiem" gaudė toj gamoj liūdnoj 
Girėno ir Dariaus graudžiai verkdami...

Ir jūra aptilo, ir oras gražus.
Ir ilsisi Darius, Girėnas kapuos.
Bet daužo ir raižo lietuvio jausmus,
Atminus Jų žygį, kurs baigės miškuos,

Vincas greičius

Lietuviai laimėjo prieš jung
tines Livonijos ir Prūsų ordi
no jėgas, kuriems talkininka
vo danai, kuršiai, estai. įvai
rios prūsų kiltys ir daugybė 
iš vakarų Europos atvykusių 
ordino svečių. Kovos metu 
kuršiai ir estai pasitraukė iš 
kovos lauko ir net, greičiau
siai, prisidėjo prie lietuvių. 
Laimėjimas kovos lauke bu
vo labai didelis. Be kitų pa
sekmių po šių kautynių suki 
lo prieš kryžiuočius ir kala
vijuočius kuršiai, estai, žiem
galiai ir visos prūsų gimines. 
Bet, kadangi galutinai ordi
nui pavyko numalšinti visus 
sukilėlius, tam tikra prasme, 
Durbės ežero mūšis nedavė 
visų galimų vaisių. Lietuvių 
kariuomenei vadovavo Tre
niota.

Žalgirio kautynės

Visiems labiau žinomos ir 
laoiau Kartojamos yra Zaig<- 
rio kautynės, Įvykusios 1410 
m. Lepos 15. lai vienos iš 
pačių didžiausių tos epokos 
musių, žinomas visoje istori
joj. Vis uei to, kitataučių 
tarpe labai mažai teminimas. 
Apie pačias kautynes mūsų 
skaitytojai uus girdėję išsa
mių straipsnių ir paskaitų. 
Čia norime tik paminėti, kad 
ir Žalgirio kautynių rezulta
tai nebuvo išnaudoti ir nepri
vedė Lietuvos valdovų prie 
gamtinės pergalės.

Atlanto nugalėjimas

Darius ir Girėnas, du iie- 
tuviai didvyriai, nieku neatsi
liko nuo kitų, net didžiausių 
tautų, drąsuolių. Jų žygis, 
pagal to meto priemones ir 
galimybes, buvo labai gerai 
paruoštas, ir tiksliai įvykdy
ta^. Bet jų kelionė pasibaigė 
tragedija. Atlantą nugalėjo, 

bet žuvo, nepasiekę savo Tė
vynės aerodromo. Irgi laimė
jimas, perrištas juodu kaspi
nu.

ES

Plačiame Pasaulyje
VATIKANAS

Archeologiniai tyrinėjimai 
šv. Petro bazilikos požemiuo
se buvo pradėti 1939 metais. 
1950 m. buvo pas kelbti rezul
tatai, kad buvo surastas šv. 
Petro kapas Po didžiuoju, 
konfesijos altoriumi buvo ras
ta raudona siena, kurioje bu
vo pata pinti keli kaulai, su- 
r šti brangiu raudonu kaspi
nu. Sienos įrašus tyrinėjo ar- 
cheologistė i. Guarducci. Ji 
rado įrašytus Petro vardus. 
1962 metais antropologistaš 
V. Correnti tyrė rastus skele
to kaulus ir priėjo išvados, 
kai i e yra stipraus kūno nu
de mo vyro, kurs buvo maž
daug 160 cm. ūgio ir 65—72 
metų amžiaus. Praėjusio mė
nesio gale popiežius Pauliną 
Vi pranešė, kad po dar labai 
kruopščių ir ilgų naujų tyri
nėjimų galima spręsti, jog 
rastieji palaikai yra pirmojo 
popiežiaus, Apaštalo Petro,

SO V. RUbIJA

Sovietai per savo ministerį 
A. .Gromyko yra pareiškę, 
kad jie sutinka su amerikie
čių pasiūlymu tartis dėl ato
minių ginklų sumažinimo. Ta
čiau iki šiolei dar nieko ne
padaryta, Dar nieko nesitarią 
ma, nei pagaliau, pats Gro
myko pareiškimas nėra pa
kankamas.
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Aktualiais Lietuvybės Klausimais
NAUJŲ LIETUVIŠKŲ KELIŲ BEIEŠKANT

A. GIEDRIUS

šimas. Jau pradeda motina 
šeimoje. Esą tėvų, kurie pa
tys ir jų vaikai lietuviškai 
melstis nenorį. Tamsuoliai, 
akloje naktelėje gimę. Bet 
kiekvienoje lietuviškoje ar 
mišrioje parapijoje dar vis 
bus, jei no dešimtys, tai nors 
kelios šeimos, kurios norės, 
kad kunigas jų vaikus tikė
jimo dalykų mokytų lietuviš
kai. Tokios šeimos gerbtinos. 
O yra kunigų lietuvių, yra 
vienuolių lietuvaičių. Kur nė 
ra čia pat prie bažnyčios, 
privalu pasikviesti, atsivežti 
iš toliau. Carų žandarų tai
kais lietuviai ūkininkai sun
kiau vargo už lietuvišką žo
dį ir lietuvišką maldą.

ŠEŠTADIENINĖS IR PRIVA 
ČIOSIOS LIETUVIŲ VIENUO
LIŲ MOKYKLOS pajėgos pa
mokyti vaikus lietuviškai ir 
sužadin i pamilti savo tėvų 
kalbą, papročius ir tėvynę» 
tik reikia, kad patys ievai iš 
širdies pnta tų i sudary ų 
tinkamas sąlygas mokytis.

va kai mėgsta skaity
ti. Vaikai - uoliausi skaity
tojai. ■ > kai iš mažens įpras 
į lietuvišką knygą, skaitys ir 
užaugę. Tik ar pakankamai 
turime lietuviškų knygų? Ti
kriausiai ne. Nepelninga ar
ba ir nuostolinga leisti vai
kams lietuviškas knygas. Tai 
gal Įmanoma būtų paieškoti 
mecenatų? Ar tik romanai tė
ra svarbu? Juos, ties., skaito 
suaugusieji ir nenutautęs jau 
nimas. Bet svarbu ir vaikai: 
juk tai būvimieji ir romanų 
skaitytojai.

Kai kas pasako permaža 
įdomių mūsų rašytojų knygų.

Jau kiek kartų tuo klausi
mu buvo rašyta. O kai reika
las svarbus, tai striukai jo ir 

• nebaigsi. Tenka vis prisi
minti.

Negausi mūsų tauta, per 
amžius iš kelių pusių spau
džiama ir sunkias kovas ko
vodama, netarpo, negausėjo, 
neplito, bet da»* pamažėle ny
ko, siaurėjo. Sunkius metus 
pergyvena tauta ir dabar sa 
vo žemėje.

Kitokios sąlygos išeivijoje, 
laisvosiose šalyse. Čia niekas 
mūsų nespaudžia išsižadėti sa
vęs. Deja, neretai mes patys 
neatsilaikom, civilizacijos pa
togumų gundomi, materialinio 
pertekliaus liūliuojami. O ki
ti viskam pasidarę abejingi, 
apkemšę, apsnūdę ir nie .uo 
nebesirūpiną, nebent kasdie
nine savo duona ir maloniu

' poilsiu.
Bet daug yra dar besirūpi

nančių ir besisieiOjančių tau
tos išlikimu tėvynėje ir išei
vijoje. Dar pakalbėkim apie 
išeiviją.

Kas gaivina ir palaiko lie
tuvybę? Pravartu prisiminti: 
1) še’ma, 2) bažnyčia, 3) mo
kykla, 4) literatūra, 5) pramo 
gos, 6) stovyklos, turint ga’- 
voje jaunąją kartą, ypač 
vaikus.

ŠEIMA - pirmoji ir tikriau 
šioji vaiko auklėtoja, taig ir 
lietuvybė skiepytoja bei pa
laikytoja, Negi sunku tėvams 
kalbėti su savo vaikais lietu
viškai, laikytis tautinių pa
pročių! Ir pareiga.

BAŽNYČIAI galutinai pri
klauso religinis vaiko paruo

MUSU f TETUVA

Ogi nebėda.- mokam kalbų, 
galim išsiversti iŠ anglų, pran 
eūzų, vokiečių, ispanų ir ki
tų. Yra buvę Lietuvoje jau 
kiek ir išverstų, tik persis- 
pausdinkim. Bet pakankamai 
turėkime savo vaikams lietu
viškų knygų!

KUO VAIKAI DjOMISI

Beje, o kas įdomu vaikui? 
Pasakos ar pasakiški dalykai 
beveik visiems vaikams pa
tiks. O pasakų ir savų turi
me Išleistų ir neišleistų. Vai
kai domisi gamta, kelionėmis 
ir beveik viskuo, kas įmano
mai jiems parašyta.

Kiti sako: duok vaikams 
ko labiausiai intriguojančių 
dalykų, nes kitaip neatitrauk
si nuo televizijos. Bet ar vi
sai su tokiu samprotavimu 
galime sutikti?

Tiesa, yra šeimų, kurių vai 
kai ištisas valandas pražiūri 
į kaubojus, imtynes, peštynes 
suktybes, apgavystes i'- kito
kias vaikų galvas tamsinan

aleksas Kalinauskas
Advokatas

itiieka visus teisinio pobūdžio darbus Kaip |vainų 
bylų vedimas, inventanjų sudarymas, deskitis, doku 
menių atitaisymas, nuomininkų išmetimas ir kiti darbai

ezidencija 
ft. aoaquim Piza, 204 

T ei 31 2548

JONAS JAKUTIS
RUA COSTA BARROS, 352 

*
TEL. 63-3285 - VILA ALPINA

Turi įvairiausių statybos medžiagų, geležinių jiaik 
tų, indų bei darbo įrankių.

Lietuviai pirkim pas lietuvius I

19ft8 m liepos 12 d

čias baisybes. Tokie žiūrovai 
nori ir panašaus turinio kny
gų. Tik ar galime tokiems 
norams pritarti? Ne tik tele
vizijos programą, bet ir kny
gų reikia vaikui pagal jo am 
žiu ir supratimą parinkti. Tū
li tėvai taip ir daro.

PRAMOGOS — žaidimai, 
dainos, deklamacijos, vaidini
mai pasikalbėjimai. Tokioms 
pramogoms turi vadovauti su 
augusieji. Praverstų suruošti 
ir skaitymus vaikams pasi
klausyti. Skaitytojai turėtų 
būti gražiai moką skaityti. 
Tokie skaitymai ypač naudin
gi būtų mažiesiems: jie įpras 
tų girdėti gražiai tariamą lie 
tūvišką žodį, o paskui ir pa
tiems skaitymas pasidarytų 
patrauklesnis. Maži vaikai 
mėgsta pasiklausyti pasakoji
mų ir skaitymo.

Vienoje stovykloje Vokieti
joje turėjau būre į klausyto
jų. Neprisimenu, kaip tas akai 
tymas prasidėjo. Tik paskui 
jau vyko kiekvienų savaitę.

Mano bičiulio sūnaus, 8-riĘ 
metų Arvydas, sušaukdavo sa 
vo tėvų butukyje tą būrelį 
vaikų ir pranešdavo man, kad 
jau susirinko.

Tada iš «Saulutės» ir «Skau 
tų Aido» jie ir patys kai ko 
pasiškaitydavo. Knygų mažai 
tebuvo. O vaikui viskas įdo
mu, ko daugiau nori žinoti.

194i metais Kaune buvau 
parašęs tokią apyskaitų «Mur 
klį». Tą ir pradėjau jiems iš 
rankraščio skaityti dalimis ir 
sutartomis dienomis. Sutarią 
dieną ir valandą ateina Arvy
das ir sako man: «šiandien 
Murklys».

Per kiek kartų tą «Murklį» 
ir perskaičiau. O kas toliau? 
Pabaigoje katinas pasisakė» 
kad jo kova su pelėmis ir 
žiurkėmis dar nebaigta. Ką 
g’ jis darė toliau? Ypač neat 
leido Arvydas. Turėjau rašy
ti daugiau, arašiau kitą dalį 
ir tą jiems kiek parašydamas 
perskaičiau, ^radėjau ir tre
čią dalį. Tik tada išsikėliau į 
kitą stovyklą, išsiskyriau su 

Raštinė:
. 15 de Novembro, 244 

4.0-Sala 19- Tel. 37-0324 
-ic 14,00 ik** 18,00 vol

savo kluusyiojais, nutruko ir 
«Murklys»,

Ką iš io patyriau? vaikai 
mėgsta pasiklausyti skaitymo 
ypač mažesnieji

Jie ir šeimoje neretai pa
prašo tėvo ar motinos, kad 
paskaitytų, nors kur e ir pa
tys jau paskaito.

Skaitymus pravartu paįvai
rinti, skaitant scenos veika
lus. Čia jin galėtų būti Įtrauk 
ti ir augesnieji vaikai, kurie 
šiaip jau prie mažųjų nela
bai artinas

ST VYKlŲ REIKŠME

Apie stovyklas. Gerai or
ganizuotos stovyklos juo nau 
dingesnės, kad į jas susiren
ka vaikai iš įvairių kolonijų. 
Toks vaikų bendravimas dve-

ipabaiga 5 pusi )

Gintarė Banatytė-IVaškienė

Kaltasis J t umbras
PREMIJUOTA ISTORINĖ APYSAKA JAUNIMU

(tęsinys)

Grįžta apsiašarojusi Ra
minta.

— Nenori palikti kiemo. Net 
ir skysčio neėmė! Sako, bu
dės ten, vietoje, sąmoningai. 
Dar prašė, kad seserį Liūnę 
globočiau, je> jis žūtų. Taip 
ir paiib.au sė .intį, kariams 
įsakymus davinėjantj.

Ra niata prieina prie Var- 
pūnės. Tuo metu Audrys krei
va akimi pamato vieną prie
šo vyrų, nepastebėjai peršo
kusį tvorą nežymioje vietoje.

— Tai Avaras! — baisiau
siai išsigandęs, sušnabžda Au 
drys Rimui. — Tas baisybė 
bus buvęs kur kampe užliu 
dęs ir laukęs, kol Raminta 
pasirodys... kad paskui galė
tų nusekti ją. Gal ir Lokį jis 
nusmeigė?

— Ššš! Nesakyk Ramintai.
— Čia, Drauguži! — pašau

kia vilkiuką vidun, kaip ga
lėdamas ramiau.

— Audry, užsklęsk duris1

— pamoja galva' Rintas.
— Kodėl duris uždarėte — 

čia taip tvanku. Varpūnei rei
kia oro, — nepatenkinta Ra
minta.

— O aš maniau, kad ją rei
kia saugoti nuo vėjo, — at
sako Audrys ir durų neati- 
aaro.

— Ū-ū-ūl — sukaukia Drau 
gužis, ir tuo metu iš lauko 
stipriai stumtelia duris. Jos 
tik subraška, bet stiprios ąžuo 
linės — nė iš vietos.

Avaras! — šiurpulingai 
sušnabžda Raminta ir grie
bia Varpūnės krauju aptašky
tą durklą. — Nors bailys., bet 
stiprus. Jam durys — niekis- 
Tuoj išlauš!

Pasienyje priešais dūris — 
židinys, kuriame Raminta pir
ma durklą kaitino.

— Jau žinau 1 — nepapras
tai linksmai sušnabžda Rin
tas. — Raminta, stok už Au
drio! — jis pats atsargiai pa
kyla ir pažiūri pro skląsčio 

plyšį. Nusišypso lyg pats sau.
= Dabar, Audry!... Atšauk 

duris !
įsakymas duotas pačiu lai

ku. Vo» tik Audrys klaptelia 
geležinę velkę, įsprūsta įsibė
gėjęs Avaras ir bėga tiesiai 
prie židinio. To jie tikėjosi- 
Avaras laiku susigriebia, spė
ja ranka užsikabinti už šone 
stovinčios lovos. Vos neišver 
čia Varpūnės. Gerai, kad ji 
dar pririšta.

— Pulk, Drauguži! — sušun 
ka Audrys, ir pats šoka prie 
Avaro. Berniukas dar niekad 
kardu nesikovęs. Atsimena ke
letą Valkaus patarimų. O pats 
svarbiausias išnaudok savo 
vikrumą. Stengiasi vaikinas 
iš paskutiniųjų išlaikyti Ava- 
rą kampe, prie židinio, kuo il
giausiai. Ir kaip tik tuo metu, 
kai jo kardas, Avaro ištrenk
tas, terkštelia į grindis, jis 
išgirsta.-

— Bėk lauk, Raminta! Pa
sislėpk! — sušvokščia Rin
tas, o pats lieka tarpdurio 
saugoti.

Audrys griebia anksčiau už 
lovos paslėptą durklą ir juo 
giliai įrėžia Avaro ranką. Ra 

minta su savimi išs gabena 
ir sužeistąsias mergaites.

Pamatęs, kad jų nėra, Ava
ras, spyręs bepuolantį vilkiu
ką, pasileidž a durų link. O 
ten Rintas su kardu rankoje 
pastoja jam kelią, ir pradeda 
abu švaistytis. Avaras tikrai 
pavojingas: iš įsiutimo net 
apsiputojęs. Mato abu berniu
kai, kad nesusidoros su juo. 
O jis vis skverbiasi pro du
ris ir pagaliau įnirtęs su
švokščia:

- Palaukit, jūs gaidžiukai! 
Dabar neturiu laiko terliotis. 
Sugausiu Ramin’ą, o tada ir 
jums plunksnas nupešiosiu!

Stumtelėjęs Rintą, jau būtų 
išlėkęs pro duris.’Bet tuo me 
tu po kojomis pasipina Drau 
gužis. Avaras susvyruoja. Au
drys griebia sunkųjį kovos 
kirvį ir, iš visų jėgų užsimo
jęs, trenkia Avarui į petį. Tas 
baisiai surikęs, parkrinta1, o 
Audrys, akis rankomis užsi
dengęs, siaubo nešamas, iš
bėga kieman. Čia kaip pa
kvaišęs dairosi į šalis, bet 
akyse vien juoda. Nieko ne
matyti — juodas kiemas, juo
das dangus, juoda saulė. Nie 
ko negirdėti. Staiga viskas pa 

raudonuoja, pasivaidena Ava 
ro nugara, kraujas, baltuojąs 
kaulas ir... kirvis!

Audrys atsigauna, pasipur
to. Jis guli karių namų prie
angyje Salia guli Draugužis, 
gailiai (inkšdamas. Nė vieno 
žmogaus. Nė mažiausio garso. 
Tik raustantys debesys įspė
ja, kad rytoj bus vėjuota

Tik trikampiu laukinės an 
tys dangaus sklaistu keliauja 
į pietus. Vakaro vėsuma nu 
purto berniuką, ir jo kaktą 
išmuša šalti prakaito lašai.

—- Kur kiti? — klausia Au 
drys. Kadangi aplink nė vie 
no gyvo žmogaus nematyti. 
Draugužis viauktelia klaikų 
atsakymą.

Trijų pastatų pamatai dar 
smilksta. Aukštai, ant tvoros 
pakibęs, guli Švitra. Kiek to
liau — Vėsulis. Viename kie 
mo šone — trys priešai su 
kritę. Netoli prieangio, nu 
griuvęs ruda barzda kalavi
juotis, įsikibęs krauju apkre. 
šusj kalaviją.

(Bus Daugiau)
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Sunkiausias įvykdyti 
dalykas

Būdamas Rusijoje, Anglijos 
premjeras Čiurčilis kartą pa
klausė talino, koks jo darz 
bas buvęs sunkiausias, Šis 
nei nemirktelėjęs jam atsakė: 
«Suvarymas ukrainiečių į kol 
chozus*.

Yra žmonių, kurie tvirtina, 
kad tos garsiosios, operacijos 
metu 4 milijonai ūkininkų bu
vo sušaudyta ir pie 6 milijo
nai ištremia į Sibirą. Kolcho
zai ir sovchozai tapo Rusijos 
žemės ūkio v enetai ir tik 
naivus žmogus galėjo tikėti, 
kad rusai, užėmę Lietuvą, pa 
sielgs kitaip. Bet tokių žmo
nių atsirado.

Iškilmingi pažadai
Vartant senus Lietuvos lai

kraščius — Lietuvos Žinias 
ir Lietuvos Ūkininką — krito 
j akis trys stambios straips
nių antraštės, parašytos arba 
melagio, arba visiškoj suvai- 
kėjusio komunisto. 1940 m. 
birželio 27 dieną žemės ūkio 
mioi teris M. Mickis taip pa
reiškė Lietuvos Ūkininke; 
«Žemė, kurią jūs esate per
sunkę savo prakaitu ir krau
ju, yra jūsų ir pasiliks jūsų». 
Vedamajame straipsnyje taip 
miuibteris užtikrina: «ūkinin
kai, žinokite ir tikėkite, kad 
Lietuvos liaudies vyriausybė 
pilnai supranta jūsų gyvybi
nius reikalus ir niekada jūsų 
neapvils. Kiekvienam ūkinin
kui, kuriam žemė yra pragy 
venimo šaltinis, o ne speku
liacijos objektas, garantuoja
ma visiška neliečiamybė.. NE 
BUS DAROMA JOKIŲ PASi- 
kėsinimų i betkoki jūsų 
TURTĄ, kuris yra sunkaus 
jūsų darbo vaisius... Visa ta 
žemė, kuri yra ne ūkininkų 
rankose arba neteisėtai įgy
ta, suprantama, nustatyta tvar 
ka ir savo laiku BUS ATI
DUOTA TIEMS, KURIE JĄ 
DIRBA».

Lyg to iškilmingo užtikrini
mo dar nebūtų gana, tame pa 
čiame laikraštyje įdėta ir vi
daus reikalų ministério M. 
Gedvilos kalba, sakantį tą 
patį: «I teisėtą nuosavybę 
niekas nesikėsina» -- taip

skamba tos kalbos santrao 
ka. «Raudonoji armija atėjo i 
mūsų kraštą ne mūsą gyve
nimo santvarkos pakeisti, ar 
vykdyti kokią okupaciją, o 
tik apsaugoti mus nuo karo 
pavojaus ir padėti mums iš
laikyti savo nepriklausomybę*

Realybė
Bet Lietuvos ūkininkai, ži

nodami, ko verti yra komunis 
tų pareiškimą1, pradėjo atlie
kamus gyvulius skersti arba 
parduoti lygiai taip, kaip da
rė ir ukrainiečiai. Tuokart 
tais pačiais metais liepos 3 
dieną tas pats vidaus reika
lų ministeris Lietuvos Žinio
se įdėjo tokį draudimą.- «Pa
sirėmęs Nepaprastuoju metu 
tautos ūkiui tvarkyti įstaty
mu (V. Ž. Nr. 704, eil. 5432), 
nenormaliai padidėjusiam gy
vulių skerdimui sustabdyti 
draudžiu: 1, Parduoti ir skers 
ti be Žemės Ūkio rūmų agro
nomo ar gyvulininkystės ins
truktoriaus leidimo kontroliuo 
jamus 8r kilusius iš kontro
liuojamų ūkių ga vijus (nu
meruotais ragais ar su žen
kleliu ausyse), nekontroliuo
jamas telyčiai-, karves iki 5 
veršių amžiaus, bulius ir kui
lius. 2. Kitus galvijus, kiau
les ir avis galima parduoti 
bei skersti tik tam metui nor
malios amortizacijos ribose- 
3. Nusižengę šiam įsakymui’ 
gyvulių pardavėjai ir pirk
liai baudžiami bauda iki 50 
tūkstančių litų arba areštu 
ligi 6 mėnesių, arba abiem 
bausmėm kartu. 4. Šio įsaky
mo vykdymą prižiūri polici
ja viršaičiai ir seniūnai, 5. 
Šis įsakymas veikia nuo pas- 
delbtosios dienos». Štai tau 
ministério žodžiai, kurie prieš 
keletą dienų sakė, kad <į tei
sėtą nuosavybę niekas nesi
kėsina. I JIS PATS PIRMAS 
PASIKĖSINO į privačią nuo
savybę, neleisdamas ūkinin
kams skersti savo galvijų!

Nauji pažadai
Matyt, kad kalbos apie su 

varymą j kolchozus neaptilo, 
todėl liepos 12 dieną žemės 
ūkio ministeris M. Mickis dar 
kartą bandė nuraminti žmo
nes. Jo kalbą randame «Lie

MISŲ LIETUVA

Laisvos Lietuvos laikais linksmos jaunos grėbėjos

tuvos Žiniose» liepos 15 die
ną. Tarp kitų dalykų ten taip 
pasakyta.- «Su visu rimtumu 
ir stropumu ruošiamasi prie 
žemės reformos Tie, kurie 
žemę dirba sav^ rankomis, 
gali būti visiškai ramūs ir 
su viltimi žiūrėti į ateitį. Nie
kas nemano tokių ūkininkų 
žemės NĖ ViEnOs PĖDOS 
PALIESTI Niekas nesiruošia 
versti ūkininkus dėtis į kol
chozu». Kas saKo, kad Liau
dies Vyriausybė imsis prie
monių visus ūkininkus suva
lyti prie vieno katilo tas yra 
neišmanėlis arba piktos va
lios žmogus, provokatorius. 
Jūs neklausykite įvairių min- 
kštaliežuvių, niekakalbių, o 
klausykite tik vyriausybės nu 
rodymų ir jos balso».

Ką tas balsas sakė, jau ma 
tėme iš vidaus reikalų minis
tério įsakymo, o ką ji* vėliau 
pasakjs, tas paaiškėjo iš pa
žadėtos žemės reformos Ne
paisant min steno pareiškimo, 
kad «niekas nesiruošia versti 
ūkininkus dėtis į kolchozus», 
Lietuvos ūkininkai buvo pri
versti dėtis j kolchozus ir 
valgyti iš bendro katilo.

Dar iškilmingesni 
pažadai

Atsimenu kitą pareiškimą, 
iškilmingesnį už ministério. 
Vokiečių ir Sovietų karo pra 
džioje Stalinas pareiškė ne 
Lietuvos ūkininkams, bet vi
sam pasaulio, kad jis neno
rįs prijungti Sovietų Sąjun
gai nei vieno kvadratinio ki
lometro. Po to pareiškimo jis 
prijungė tris Baltijos valsty
bes, dalį Suomijos, Lenkijos, 
Čekoslovakijos, Vengrijos, Vo 
kietijoa ir Rumunijos. Tame 
pačiame Lietuvos Žinių nu
meryje, penktame puslapyje, 
randame tokią Stalino adora
ciją; «Tegyvuoja didysis žmo
nijos genijus, viso pasaulio 
darbo žmonių vadas ir moky
tojas, mūsų mylimas tėvas ir 
draugas, Didysis Stalinas».

Kas turi laiko ir noro, tas 
tepasiska.to dar vieno minis

tério pareiškimą. Jis yra įdė
tas taip pat penktame pusla
pyje. «visi gandai», taip sakė 
finansų ministeris J. Vaišno
ras, «apie įvedimą vietoje Ii 
to rublio yra sąmoningas sie
kimas pakenkti darbo žmo
nėms. Kategoriškai pareiš
kiu, kad litas ir toliau lieka 
vienintelė teisėta mokėjimo 
priemonė*.

Pažadu sulaužymas
Nepaisant visų irijų minis- 

terių pareiškimų, kai rusai 
įsigalėjo Lietuvoje jie pakei
tė litą į rublį, atėmė iš ūki
ninkų žemę ir šeimininkavo 
Lietuvoje, kaip norėjo, atro
do, kad tas šeimininkavimas 
didėja. Todėl skaitant aną 
M. Gedvilo» pareiškimą, kad 
«raudonoji armija atėjo į mū
sų kraštą ne mūsų gyvenimo 
santvarkos pakeisti ar vykdy 
ti kokią okupaciją, o tik ap
saugoti mus nuo karo pavo
jaus ir padėti mums išlaikyti 
savo nepriklausomybę», daro
si koktu ir liūdna. Bet komu
nistų sąvokos apie tiesą ir 
melą, apie garbingumą ir ne
garbę, apie priklausomybę ir 
nep.iKlausomybę yra kito
kios, ir jie gali meluoti ne
rausdami ir pavergti sveti
mą kraštą sakydami, kad jį 
išvadavo. Šiurpu, bet tei
singa.
n—Muii H—ii

KRIKŠČIONIJA
BOLIVIJOJ kardinolui Mau

re pasisekė iš valdžios išgau
ti tam tikrų lengvatų menką 
atlyginimą tegaunantiems cin
ko kasyklų darbininkams.

PERU 25.M0 turtingųjų gau
na 44% vis» krašto pajamų, 
kai tu tarpi likusiomis paja
momis dalin&ii net 12 milijo 
nų gyventoją. 50 jaunų kuni
gų, pilnai remiamų kardinolo 
pranciškono arkivyskupo Ric
ketts, atspausdino atsišauki
mą prieš kraštą valdančių 
turtuolių neteisingumą bei dau

W68į m liepos 12 d

gumos išnaudojimą.

RYTŲ VOKIETIJOJ, vys
kupams viešai nepasitenki
nant religinės laisvės su
varžymais naujoj konstitu
cijoj (žr. «L. L.» V 179, bu
vo pažadėta, jog ji bus pa 
taisyta «pagal politinius ir 
moralinius tikinčių intere
sus». Vis dėlto komunistų 
partijos vadas Ulbrecht «te 
bemanevruoja»: Berlyno ry 
tų zonoje 3000 miniai jis 
pareiškė Rytų Vokietiją 
esant pasiruošusią užmegz
ti ryšius su Šventuoju Sos
tu, ...tik tie žodžiai nepasi- 
sirodė spaudoj.

ISPANIJOJ, pagal susita
rimą su atikanu, valdžia 
pasiūlo kandidatus į kraš
to vyskuous. Jai delsiant 
p įsiū yEi kandidatus net j 
2o vyskupijų, jose labai 
t ukdomas bažnytinis aumi 
n stravimas bei atsinaujini
mas. Ispanijoj pasigirsta 

vis garsesni reikalavimai val
džiai atsižadėti tos konkorda
tu suteiktos teisės, kurios at
sisakyti vi.-ų valdžių prašė 
Vatikano II suvažiavimas

JUGOSLAVIJOJ kroatų ko
munistų organizacija nuspren 
dė kovoti jų žodžiais, prieš 
Bažnyčios "politinę veiklą.: 
kasdieninį 3000 vargšų maiti
nimą jaunimo švietimą bei 
spaudą.

uUBILlEJAUS MEDALIS

Lietuvos 5U metų Nepri
klausomybės atstatymo sukak 
čiai paminėti Lietuvių Fon
das išleidc trijų serijų sida
brinį medalį. Tuose medaliuo 
se yra atvaizduoti Lietuvos 
karalijos valdovai: 'indaugas 
ir Vytautas Didysis; Lietuvos 
respublikos prezidentai: Sme
tona, Grinius ir Stuiginskas; 
taip pat Vytis ir Gedimino 
stulpai.
n—n

Vilniaus operos solistą Vir
gilijų Noreiką ir «Estonija» 
(Taliinno) opero» solistą H. 
Krūmą Maskva įtraukia į sa
vo «žvaigždyną». Sovietų Są 
jungos kultūros ministrė J. 
Fureeva pasakė spaudos ats
tovams, kad rugpjūčio 5 -13 
Maskvoj rengiamame festiva
lyje pasirodys šie solistai. 
O festivalio vardas —• «Mask
vos žvaigždės».

(ELTA)

Dailininko Rimto Kalpoko 
60 m. sukakties proga Kau
ne, M. K. Čiurlionio dailės 
muziejuje atidaryta jo tapy
bos paroda. Rimtas Kalpokas 
(Petro Kalpoko sūaus) jau 
30 metų (dabar jau docento 
v&tdu) yra dėstytojas toje 
parčioje mokykloje, kurioje 
ir pats mokėsi — buvusioje 
Kauno Meno mokykloje, da
bar laikomosios Dailės Ins- 
titore.

(ELTA)
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MÚSU JÊGOS, MÚSU ŽINIOS, LAISVAI LIETUVAI TĖVYNEI

vavo Pietų Amerikos Jaun 
ino Suvažiavime Brazilijoj ir 
lankė Pietų Amerikos lietu
vių kraštų bendruomenes bei 
jaunimo sekcijas

— KOKIA, JŪSŲ NUOMO
NE, LIETUVIŲ JAUNIMO IR 
LIETUVIŠKOS VEIKLOS ATEI 
TIS EMIGRACIJOJE?

— Dabartinė jaunimo karta 
didele dalimi yra lietuviška 

^li bus pajėgi lietuviškai vei
klai dar apie 30 metų. Kiek 
vienoje sekančioje kartoje 
atsiras tokių, kurie nubyrės 
nuo lietuvių ve’klos ir gyve
nimo, užtat svarbu, kokie 
bus likusieji, Reikia jaunim4

Mortuos Voco
PUTINAS

Šaukiu aš jus visus iš kapinynų, 
Iš pakelės duobių ir griovių, 
Iš molio, dumblo ir smėlynų, 
Ir iš visų mirties vietovių;
Pakilkit griaučių šiurpūs milijonai, 
Garbingieji pulkai ir legionai, 
Ir tų, kurie nuo šalčio ir n o bado 
Pūgų simfoni oje mirtį rado, 
Ir tie, kuriems už laisvę teko mirti, 
Dūlėja nukankinti.

Pakilkite išniekinti, 
Subiauro i, apluošinti
Su aimanomis ir klyksmais, 
-u budeLų girta gauja, 
Kuri žibintų žaroje| 
tnt jūsų kauo spjaudėsi ir šoko. 
Mortuos voco.

Jaunimas ir Lietuviu Bendruomene
Jūros Gailiušytės, PLB Jaunimo sekcijos vi

cepirmininkės pasisakymai, tilpę «Lietuvių die
nose».

— BŪDAMA JAUNIMO ATSTOVE GERAI 
Pažįstate jaunimą ir jo nuo iaikas;kaip 
JAUNIMAS ŽIŪRI I LIETUVIŲ BENDRUOMENĘ?

— Daugiausia turiuJreiKalų su jaunimu. Jį 
pažįstu ir manau, kad mano nuomonei pritars 
mažiausia 80% jaunimo. Jaunimas vertina Ben
druomenės darbą ir prie jos yra prisirišęs. Ben
druomenės jaunimui davė labai daug; lituanistinį 
švietimą, dainų ir šokių įspūdingas šventes, Pa
saulio Lietuvių Jaunimo kongresą. Bendruome
nės gretose jaunimas mokosi visuomeninio ir 
tautinio darbo, tolerancijos. Jei jaunimas nidele 
dalimi lietuviškas, tai šalę šeimos ir jaunimo or
ganizacijų ir Bendruomenė turi didelių nuopel
nų. Kiekvienoje Bendruomenės apylinkėje rasite 
valdybose, komisijose, komitetuose jaunų žmo
nių, kurie mielai jungiasi prie jos organizuoja
mų darbų. Jaunimas dėkingas Bendruomenei už 
visa tai, ir jis visada bus su Lietuvių Bendruo
mene. Jaunimas gerbia jos vadus ir smerkia 
skleidžiamus neteisingus gandus apie Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės valdybą bei paskirus 
jos narius. Bendruomenė priima jaunimą išskės
tomis rankomis, jaunimu pasitiki, leidžia jam 
dirbti, ko nepastebėsime iš kai kurių kitų 
veiksnių.

- KAIP JAUNIMAS SUPRANTA LIETUVIŲ 
BENDRUOMENĖS SANTYKIUS SU KITAIS 
VEIKSNIAIS?

— Kitų veiksnių darbo jaunimas neneigia. 
Jie dirba svarbų darbą. Visas jaunimas trokšta 
Lietuvai laisvės ir, kiek galėdamas, prie to dar
bo prisideda. Bendruomenė, palaikydama ryšius 
su kitais veiksniais, jaunimo nuomone, turėtų 
būti lygiateisis narys kitų veiksnių tarpe. Ben-

druomenė šiandieną yra toks veiksnys, kurio ne 
begalima ignoruo i. Kitų veiksnių, kur politinės 
partijos beveik viską nusveria, b-m ri nutarimai, 
nuo kuriu Bendruomenė būtų izoliuojama, netu
rėtų pilno autoriteto, nesukeltų jaunimo tarpe 
entuziazmo ir be Bendruomenės paramos būtų 
pasmerkti nepasisekimui.

Jei Bendruomenė bus kitų veiksn ų ignoruo 
jama, tos nuotaikos stiprės. Jaunimas mato, ku
rios politinės grupės nuoširdžiai remia Bendruo 
menę, jis jų darbus paremia, nors ir ne visi 
joms priklauso.

Rinkimai į V-tąją Tarybą ryškiai parodė, 
kad tos politinės partijos, kurios kaišiojo paga
lius į Bendruomenės ratus, pravedė labai mažai 
atstovų, jų kandidatai surinko mažiausiai balsų. 
Tas gerai, nes politinėms partijoms nevieta Ben 
druomenėje. Ne tik jaunimas, bet ir visuomenė 
žino, kas bendruomenės draugai ir kas priešai.

Jei pąrtijos ir toliau reikšis prieš Bendruo
menę, jos visai praras pasitikėjimą jaunimu tar
pe, o ateit,, je tas neišeis į naudą tų veiksnių, 
kur partijos vyrauja.

— L.SATE PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUO 
MENĖS JAUNIMO SEKCIJOS VICEPIRMININ
KĖ, NORĖTUME IŠGIRSTI, KAIP VEIKIA JAU
NIMO SEKCIJA 1R KOKiE JOS ARTIMIAUSI 
PLANA.?

— Jaunimo Sekcija buvo įsteigta Jaunimo 
Kongreso metu, Ji veikia prie PLB Valdybos. Kai 
kurie kraštai turi savo jaunimo sekcijas, kurios 
veikia prie LB kraštų valdybų. Tokias sekcijas 
turi: Kanada, Vokietija, Australija, Argentina, 
Urugvajus ir kt. Mažesnėse lietuvių kolonijose 
prie kraštų valdybų yra atstovas jaunimo reika
lams. Jaunimo sekcijų tikslas palaikyti tarpusa
vio ryšius su kitų kraštų jaunimu. Šių metų va
salą prieš Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Sei
mą numatoma suruošti visų kraštų lietuvių jau
nimui vadovų savaitę.

Šių metų vasario mėnesį PLB Jaunimo Sek
cijos stovyklų vadovas A. Saulaitie, S. J., daly-

mokyti kovoti už Lietuvos- 
laisvę būti pasiruošusiems aukoti laiką, pinigus 
ir savo energiją, jausti būtinybę išlikti lietuviais 
ir par igą — tą lietuvybę perduoti kitoms kar
toms. Be to, kiekviena pasitaikiusia proga sve
timtaučių tarpe kelti Lietuvos laisvės atgavimo 
klausimą. Aš tikiu, kad Lietuvos laisvė greičiau 
griš, negu sunyks lietuviška veikla emigracijo
je. Lietuvos laisvė vėl sustiprins tą veiklą.

Jolidâ©
Como se a música suave de um conjunto de 

anjos, a voz da saudade veio de longe e inva
diu tô i minha alma.

veio da distância infinita e trouxe ao meu 
coração a beleza imortal do sonho.

goia ouço o mistério doce d» ssas vozes 
suaves, e compreendo que só me resta o sonho.

O sonho, nasce do silênci■.» da solidão, quan 
do nas horas mortas o coração envolve-se deli- 
ciosameme na beleza da tranquilidade.

E então, minha aima alça vôo ao país do 
sonho!...

Então minha alma deixa-se levar pelas azas 
maravilhosas da fantasia e da ilusão!...

Cerro os olhos para o mundo mau, e deixo 
os olhos abertos para o mundo de fantasia.

Cerro os olhos nestas horas tristes quando 
o silêncio chega a invadir o meu quarto e sonho.

Tudo revive nesta hora solene de solidão!
Percebo que estou só!
6ei que ninguém não está comigo!
Sei que não há dentro de meu ser nada 

que não seja saudade!
Sim, saudade de todos tão distantes de 

mim, sem nada, sem ninguém, comprrendo que 
só o meu sonho revive.

Sonho mansamente, como se fôsse um ser 
perdido num reino de nuvens. Sonho como se 
o sonho fôsse a função única e primordial de 
minha existência.

E ouço todo êsse conjunto de vozes e fico 
imaginando...

Isso é tudo! é tudo qu me resta! é tudo 
que eu tenho.

Tudo que desejei, que vibrou em me sêr, 
que foi parte de minha vida, agora nada mais 
é do que saudade.

Só o meu sonho impregnado de 'todos que 
me são tão queridos.

Kazimieras Vaišulionis

Blaškomi lapai
TIRAM ER TOTH

k

Nemaža būdui lavinti kliūtis yra ir judrus 
mūsų laikų gyvenimas — tas beprotiškas vaiky
masis kiekvieną kartą vis naujų, vis besikeičian
čių įspūdžių ir jausmų. Laimingas tas jaunikai
tis, kuris dar ir šiandien turi laiko įeiti pats į 
save, turi laiko po vakaro maldų mesti žvilgsnį 
į savo vidaus gelmes ir patyrinėti, ar kartais 

(pabaiga S pusi.
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Gražus Lietuvos vaizdelis

(pabaiga iš 2 pusi.) 

jaip naudingas: ir dėl kalbos, 
ir dėl pažinčių. O per pažin
tis plačiau sklis domėjimasis 
lietuvių kalba bei įpapročiais- 
Stovyklos, žinoma, turėtų bū
ti grynai lietuviškos dvasios.

Taip samprotaujam apie 
mažuosius vaikus — iki, sa
kykim. 9-rių metų. I 10 — 14 
metų vaikus jau reikėtų kiek 
kitaip pažvelgti: Šių jau kar
tais matome susiporavusių 
vaikščiojant, cigaretes rū
kant, anglišKai kalbant, «se
nius» (suaugusius) pašiepiant. 
Gal jau kuris skaičius iš jų 
ir paklydę vaikai. Jiems kita 
ir programa.

Man atrodo, kad labai rei
kia susirūpinti mažųjų lietu
viukų auklėjimu, o tada ga
lėtume tikėtis, kad kitokį pa
sirodys paaugusieji ir auges
nio j .

(pabaiga iš 4 pusi.) 

neprikibo prie jo sielos kris
talo kokia neprašyta nuodė
mės molekulė (gal ir didžiu
lė skeveldra). Kas diena iš 
dienos yra nešamas, lyg ša
pas, gyvenimo paviršiumi, tas 
vis labiau pradeda savęs ne
bepažinti. Ir kokia nesąmo
nė: mokinys žino Aliaskos 

pusiasalį, be klaidos gali pa
sakyti Jang-tse-kiango princi
pus, o nieko nežino, kas da
rosi jojo sieloj. Nes jei jis 
pažintų, tikrai plaukai jam 
ant galvos atsistotų, nes ap
leistuose dvasios tyruose įsi
kūrė kraugeriškų aistrų žvė
rys.

Toki jaunuoliai, net {r užau 
gę, niekados nebus savaran
kiški žmonės. Materiališkų iš- 
skaičiav.mų vilnys, visokios 
aistros veršio pro paliktus 
būdo lavinimo plyšius ir, lyg 
rudenio audros, blaškys sielą 
į visas puses, kaip pageltusį 
lapą. Bltškomi lapai - blaš
komos sielos.

Toki jaunuoliai yra lyg ža
bai pagrobti smarkios srovės 
ir nešami nežinia nei kur nei 
kam Tai avys, bėgančios be 
jokio tikslo. Tai vėjo gai
džiai, nezmia, kuria kryptimi 
yra sukinėjami. Blaškomi la
pai blaškomos sielos.

Ypatingas kraštas Lietuva. 
Nuo vaikystės laikų važinė
jau po j '8 plotus ir nenusi
bodo, vis gražu, įdomu, nepa
prasta. Prie Trakų ar Žaliojo 
ežero, Rūdninkų uščioje, Pe 
lesos pelkėse, Seinų kalne
liuose, Zarasų ežeruose, Sven 
tosios pakrantėse, Labanoros 

miškuose, Nidos kopose, Vyš- 
tyčio akmenynuose, prie Stel
mužės milžino, išilgai Nemu
no, Neries, Dubysos — visur 
puiku, žavinga O kur dar 
šimtai piliakalniu, aibė* mil
žinkapių, senovės paslapčių 
pilni griuvėsiai, ir kiekvienu 
metų la ku, giedra ar audrin
ga dieną, sauklydžin spindu
liuose ar mėnulio šviesoje — 
vis kitaip, vis gražu.

. Žmuidz navič os 
(iš Paletės ir gyvenimo)

namaMii 
iimuMoaii

įdomi vietovardžių logikos 
smulkmena visomis Kalbomis 
Hemu o vardas gudiškai 
Nioman, rusiškai Neman, len
kiškai Miemen. suvokietintas 
dar Njemen yra vyriškos 
giminės; tik vokiečių die Mė
mei — moteriškos. Visi Ne; 
muno intakai, išskyrus sraul- 

PIGI IR GERA KOKYBEI

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.

kučius upelius, kaip Girstu
pis ar Šventupis, turi moteriš 
kos giminės vardus. Neris, 
aukštupyje Vilija, kilm. Ne
ries, yra aiškiai moteriškas 
vardas. Lyg iš-imtį sudaro Ne 
vėžys ir Merkys. Nevėžio 
vardas dar neseniai buvo lai 
komas moteriškos giminės.- 
K. Jaunius 1898 metais nuro
do kilmininką Nevėžies. Tą 
geriausiai patvirtina Panevė
žio miesto vardas: kaip žino
me, paupių ir paežerių vietO; 
vardžiai keičia giminę, pvz., 
Nemunas — Panemunė, Neris 
— Paneriai, Dubysa — Padu
bysys, Jūra — Pajūris, Bal
tija — Pabalti jys.

S. Kolupaila (iš «Nemuno»)
naasEgsm 
ijuaaūi!

Retai kuris paukštis’taip Lie 
tuvoje žinomas, kaip baltasis 
gandras. JĮ pažįsta ne tik kai 
miečiai, bet ir miestiečiai, ir 
tie, kuriems neteko jo maty
ti. Įvairiose tautose gandro 
populiarumas, vienur didelis, 
kitur mažesnis, priklauso nuo 
jo palinkimo artintis prie žmo 
gaus ir juo pasitikėti.

(T. Ivanausko «Liet paukščiai»

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

pusi g

TĖVAI JĖZUITAI: Rua LT 
tuania, 67, Mooka — Te8 
92-2263

LIETUVIŲ SĄJUNGA BRA
ZILIJOJ — Pirmininkas p, 
Aleksandras Bumblis, Rua 
Gen. Fonseca Teles, 806 
Tel. 81-6423.

Iždininkas p, JORGE GARŠ 
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. Zelma parapijoje kasdia 
ną ir kiekvieną sekmadienį, 
kaip iki šiol

Mooca r. Lituania, 67 Liet® 
vių Namų koplyčioje:

Sekmadieniais ir šventadie 
niais 8,00 ir 17,00 vai.. Darbi 
dienomis 7 ir 7,30 vai., arba 
atskirai susitarus dėl laikei 
kai turimos metinės ar 7 d 
mišios;

Išpažintys čia klausome) 
kasdieną prieš mišias,

Pirmą mėnesio sekmadieni 
arque das Nações 1» valį

V. Carolina 15 val.;
Casa Verde, 17.15 vai;
Antrą :

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

T rečią
Agua Rasa 8.30 vai.,
Moinho Velho 11,30 vai.,
Lapa H,30 vai.,

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

RIO DE JANEIRO

Lietuvių radio valandėlė 
«A voz da Lituania» yra tram 
liuojama KETVIRTADIENIAIS

BRAZILIJOS LIETUVIŲ ŽINIAI

Lietuvos diplomatijos šefas p. Št. 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: 

f
Legacioo de Lituania 
Ciudad de Paris 5836 
Montevideo, Uruguay 

________________ _______________ _________________ _____ _____ .

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

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

18 vai. 40 min.

SKAITYKITE 10
PLATINKITE VIS.
NINTELI PIETŲ AMERIKOS

SAVAITRAŠTI «MŪSŲ 
LIETUVA».

VIENINTELIAI ATSTOVAI GARSIOJO VANDENS LINDOYA 

liEMAej CAKKatKB m
Lindoya vanduo yra šonai žinomas gėrimas 
Kurio puikų veikime į žmogaus sveikatą jau 
visi yra vienbalsiai pripažinę. Pabandykite, 
sitikinkite ir visados naudokite I

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

Caixa Postal 3967 — SÃO PAULO

eauaans»».«>•»•. 1521tSSS S& ~ wr w— - I»
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LIETUVOS NACIONALINĖ 
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKA

WZeíina
i ' MOTORISTŲ ŠVENTĖ

Vairuotojų globėjas y a šv. 
Kristoforas, kurio šventė dau- 

i gely vietų yra iškilmingai 
švenčiama. Praėjusiais me
tais Lietuvių Katalikų Ben
druomenės choras irgi buvo 
gražiai suorganizavęs šventę. 
Šv. Kristoforo šventę ruošia 
ir šiais metais. Ji bus 28 d. 
liepos su šia programa: 11 
vai. pamaldos; po oamaldų 
bendri pietūs. Apie 16 vai. 
auto mašinų desfilė ir jų 
šventinimas. Daugiau infor
macijų bus laikrašty ir pas 
ęhonstus.
HW—»

KjS ŠIUO AuRESU;

i|XA P STAL 4421, 

s. Paulo, brasil.
_>AUG SENELIŲ

Pirmąjį dejos mėnesio penk 
ta ien( šv. Kazimiero perso
nalinės parapijos kunigai iš
nešiojo 28 šventas komunijas 
įvairiuose 8ão Paulo miesto 
kvartaluose.

JAUČIASI GERAI

Praėjusią savaitę «Mūsų 
Lietuvos redaktoriui lėv..i 
Jonui Kidykui, S. J buvo ope 
ruota ir antroji akis. Chirur
gas Dr. Aloysio buvo abai 
patenkintas, kai konstatavo, 
kad kairiosios akies operaci
ja pavykusi šimtu nuošimčių. 
Tikisi, kad dabar ir dešinioji 
bus pavykusi lygiai taip pat, 
kaip ir pirmoji, pašalimi ka
ta aktą. Ligonis dar turės 
sveikti apie mėnesį laiko, 
Paskui vėl galės pilnai įsi
jungti į darbą. Jis iš Campi
nas sveikina visus mielus 
«Mūsų Lietuvos» skaitytojus. 
Šiuo metu redaktorių pava
duoja rėvai Leonas Zaremba 
ir Jonas Bružikas.

DR ANTONIO Si A U L Y
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

Atende-se com hora marcada

DR*JONAS NICIPORCIUKAS 
Cirurgião Dentista

1 p/ Universidade de São Paulo
RAIOS X

Consul torio: Rua Cap' Pacheco Chaves, 1206, 
Vila Prudente, Tel. 63 5352

VĖL PASIRODĖ

Sąjunga Aliança biuletenis 
Nr. 8. Tikimės, kad dar turė
sime progos atitinkamai pasi
dalinti mintimis apie šio nu
merio skleidžiamus išsigalvo
jimus.

TERESĖ VEGELIENÉ mirė 
staiga. Palaidota praėjusį penk 
tadienį, liepos 5 dieną Chora 
Menino kapinėse. Visiems gi
minaičiams ir artimiesiems 
reiškiame gilią užuojautą.

«MUSŲ LIETUVOS» RE
DAKCIJAI IR ADMINISTRA
CIJAI, TAIP PAT IR SÃO 
PAUcO LIETUVIAMS JĖZUI
TAMS GALITE SIŲSTI LAlŠ-

VIlA ANASTACIO

i raėjusį šeštadienį, liepos 
6 d. Dr. Jono Basanavičiaus 
mokyklos rūmuose buvo su
rengtas šaunus pasilinksmini
mas pavadintas VEDUSIŲJŲ 
IK SUZ DĖTlNiŲ VAKARIE
NĖ. Surengė tos mokyklos 
Globėjų Būrelis. Laukiame iš 
pačių rengejų platesnio pasi
sakymo apie šio pobūvio ei
gą ir rezultatus.

♦++
pi .tMĄ kartą pamaldus

ciepos 7 d. sekmadienį 15 
vai. įvyko Carolines koplyčio 
je pirmą kartą paskirtos lie
tuviškos pamaldos. Jas laikė 
misijonierius Jonas Bružikas, 
S. J. Koplyčia buvo apipilnė. 
Pamaldas paįvairinti atvyko 
Liudas, Stasys ir Veronika 
Ralickai, kurie savo gražiais 
balsais pagiedojo per šv. Mi
šias, o vargonais palydėjo 
Palmeira bažnyčios vargonin- 
kė lietuvaitė. Rašantis neatsi-

įrašyk savo varda 
lietuviu tautos kankiniu koplyčioje 

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)

Jventkelicné
i

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 Zaikauską, Kazimierą Rimkevičių, Kazimierą Triūbą 
ir Izabėlę Seliokienę. ila Prudentėję pas Motiejų Ta- 
maliūną, Casa Ve de pas Andrių Stankūną ir Brolius 
Matelionius.

Daugiau informacijų galima gauti pas Vyrų Broli- 
os Pirmininką Juozą Matelionį, Tel. 51-4 011.

minė jos pavardės. Antrosios 
pamaldos įvyks rugpjūčio 4 
d, tą pačią 15 valandą. Ir 
pp. Ralickai žadėjo atvažiuo
ti. Prisimename kati šiuose 
kvartaluose, Carolina ir Pal
meira, yra tik 15 lietuviškų 
šeimų ir toks didelis būrys 
dalyvavo. Ką pasakys į tai 
kitos gausesnės įvairių vieto
vių lietuvių kolonijos?

nnsnasMHi 
liĖEBEMŪii

PAIEŠKO

Katarina Galinytė Čepuko- 
nienė, kilusi iš Balbieriškio- 
ieško: Dranginio Antano, jo 
žmonos Agotos Galinytės ir 
jų vaikų Jono ir Anelės. Kas 
apie juos ką nors žino, prašo, 
me pranešti Magdalenai Ma- 
karevičienei, Av. Martim Fran 
cisco, 1161, Vila Luzinda ar
ba T. J. Bružikui, S. J.

SUNKIAI SERGA

Kazimieras Grajauskas iš 
Vila Libaneza sunkiai susir
go. Patalpintas Pronto Socor 

Dr. Victor Pedro Saulytis
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 movelT(ortopedia), 

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

Arti Dr. Vinco Kudirkos mokyklos rūmų.

ro Agua Rasa, Av. Aivaro Ra 
mos, 2231. Atrodo, jau nuga
lėjo plaučių uždegimo Krizę. 
Linkime greitai pasveikti.g 
nusaMoen 
uw—ai—H

VILA FORMOSA

Taip pat nekaip jaučiasi 
senelis Antanas ugustaitis. 
Jis gydosi namie Vila For 
moza.
!!■——»l
lÍÊKÜBÍi

NAUJI KAPAI

Sulaukęs 75 metų paliko šį 
pasaulį šių metų birželio 27 
d. Juozas Sabutis Reiškiame 
gilią užuojau ą velionies trims 
dukterims: Julei, Olgai, Onai 
ir visiems jo giminėms.
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Šių metų birželio 28 d.t La 
pos kapinėse buvo palaidota 
ir Tėvo Leono Zarembos S.J. 
palydėta Elzbieta Šlapelienė, 
sulaukusi 68 metų amžiaus. 
Paliko vyrą Joną, 5 dukteris 
ir 2 sūnus. Amžiną Elzbietai 
atilsį.
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TERRENOS — V. ORATORIO

Vendem-se ótimos tsrrenoe 
à Rua São Pompônio na altu
ra do nr. 118. Corretores n® 
locas aos sábados e domin
gos.
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SKELBIMAS

Kam eina laikraščiai <Šv, 
Pranciškaus Varpelis, Laiškai 
Lietuviams, Aidai, Ateitis ir 
Eglutė», malonėkite per Tė
vus Jėzuitus Mokoje greitai 
atsilyginti labai prieinamu bū 
du, nes jau šie metai eina j 
pabaigą.
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Motoristų vairuotojų šven
tės programa 28 d. liepos ga- 
lutin i numatyta sekanti: 16 
vai. mašinų šventinimas; 19 
vai. mišios. Po mišių, Jauni
mo amuose, koktelis.
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«Mūsų letuva» vienintelis 
lietuviškas savaitraštis visoj 
Brazilijoj būtinai reikia leis 
ti, bet žinote, kaip yra sunku. 
Dedame visas pastangas ir 
ačiū visiems už pagalbą. Mė
ginkite dar vienas kitas iš
leisti laikraštį, apmokėdami 
spaustuvei 6o ncr., o kurie 
dar neatsilygino už šiuos ar 
praėjusius metus, būnuai tai 
padarykite, kai pasiskaitysite 
šį priminimą. Turėkite artimo 
meilės. Tuomi palengvinsite 
įtemptą darbą. Iš anksto ta
riu širdingiausią ačiū i

J. Bružikas, S.J.

Mookoje pas Jėzuitus ran
dasi laiškas Augustui Deks- 
niui. Malonėkite atsiimti.
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Siaurės Amerikoje yra iš
leista gražių dainų ir muzi
kos plokštelė vaikams, pava
dinta SIGUTE. Kaina nenuro 
dyta.
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RUSINAMA MŪSŲ TAUTA

«Sovietskaja Litva», Lietu 
voj rusų kalba leidžiamas 
dienraštis pasidžiaugė ir pasi 
diuziavo, kad dabar Lietuvoj 
jau yra s29 įvairių aukštųjų 
mokyklų, kuriose visi moks 
lų, kuriose visi dalykai dės 
tomi tik rusiškai; baigę ta§ 
mokyklas jaunuoliai palieka
mi Lietuvoje. įlš anksčiau 
taip pat komunistinės spafa 
dos žinome, kad jaunuoliai 
lietuviai baigę aukštąsias m© 
kyklas sunkiai gauna darbą 
Lietuvoje. Tokiems jaunu© 
lianas įyra sudaromos gana 
geros sąlygos Rusijos gilu 
moję. Ar tai ne sistematingas 
mūsų krašto bei žmonių ru 
sinimas.
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