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Sveikiname Visus Mielus Brolius ir Seses 
Tautiečius Patriotus 51-riu Metu Lietu
vos Nepriklausomybes Paskelbimo 

Sukaktyje
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«Músu Lietuvos» Redakcija ir Administracija
Lietuviai Kunigai Jėzuitai i

Vasario Sesioliktajai

Lietuviškos Šeimos ir Švietimo Meta

Mirė didelis lietuvis patrijotas 
į JUOZAS BACIÜNAS

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS PIRMININKAS

Mirė jis staiga šių 1969 metų sausio 23 dieną. Platūs 
lietuvių išeivijos sluogsniai ir ypač organizuotieji lietuvių 
bendruomenės sambūriai liūdi netekę nuoširdaus vienytojo, 
pasišventusio veikėjo, pirmininko ir tėviško globėjo.

Juozas Bačiūnas (Bachunas) buvo gimęs 1898 m. Jurbar 
ke. Dar kūdikis su tėvais atvyko į JAV-bes. Pradžioje buvo 
raidžių rinkėjas laikraščio «Lietuva», vė iau jį atpirko ir 
pats leido. 1918 m. nusipirko netoli Mičigano ežero žemės, 
kur įtaisė pavyzdinius daugelio lankomus vasarnamius.

Ankstyvoje jaunystėje įsijungė į Amerikos lietuvių vi
suomeninį gyvenimą, ypač tautininkų organizacijose, turiz
mo draugijose ir pats yra aplankęs kuone visas lietuvių ko
lonijas. Išleido savo paties ar kitų suredaguotas lietuviškas 
knygas, lietuvių veikėjų monografijas, gyvenimus, gaidas ir 
taip toliau. Savo dosnia ranka yra rėmęs daugel lietuvių 
draugijų, paskirų asmenų ir jaunuolių.

Lietuvos Taryba prieš pen 
kiasdešimt vienerius metus 
Lietuvos sostinėje Vilniuje pa 
sirašė Vasario 16 d Aktą, iš
reiškiantį lietuvių tautos lū
kesčius ir politinę valią, at
kuriantį ilgaamže nepriklau
somos Lietuvos valst bę irau 
darantį būtinas sąlygas lietu
vių tautos kūrybinei galiai 
skleistis. Lietuvių tautos žo 
dis, tartas Lietuvos Tarybos 
lūpomis ir įvykdytas kraujo 
auka, virto kūnu — atsikūrė 
laisva nepriklausoma demo- 

‘ kratinė L etų va.
Jau ilgas laikas, kaip lietu 

vių tauta mini Vasario Šešio
liktosios Aktą be džiaugsmo, 
nes beveik prieš trisdešimt 
metų hitlerinės Vokietijos ir 
bolševikinės Rusijos sąmoks
las (Ribbentropo — Molotovo 
1939 metų susitarimai ir slap 
ti protokolai) sužlugdė Lietu
vos valstybę ir įstūmė lietu
vių tautą į istorijoje dar ne
girdėto nuožmumo priespau
dą.

Dalyvaukime Vasario 16 Minėjime Sekmadieni,
Vasario 23 diena Vila Zelinoje

Visi broliai ir sesės tautiečiai kviečiami ruoštis dalyvauti šiame svarbiame minėji- 
jimel Jo programa: /

15 vai. Šv. Mišios Vila Zelinos Bažnyčioje. Mišias aukos t. Jonas Bružikas, S. J.
Pamokslą sakys kun. Juozas Šeškevičius.
Tuoj po pamaldų iškilmingas posėdis Seselių Pranciškiečių gimnazijos salėje.
Atidrymo žodis — Liet. 3-nės Valdybos Pirmininkas Juozas Tijūnėlis.
Pagrindinis kalbėtojas - Aleksandras Vinkšnaitis.
Meninėje dalyje bus dainos, eilėraščiai ir pastatyta Naumiestiškio 

trijų veiksmų drama «Baisusis Birželis*. Režisuoja Vincas Tūbelis.
Minėjimą organizuoja Brazilijos Lietuvių Bendruomenė.

PLAČIAJAME PASAULYJE
Peru Išplečia Byla

Peru Vyriausybė dėl įvai
rių priežasčių jau senokai pa 
skelbė nusavinimą Internatio
nal Petroleum Company tur

Vyriausias Lietuvos Išlais
vinimo Komitetas, bylodamas 
už lietuvių tautą, atimtą bal
so, Vasario Šešioliktosios su
kakties proga kreipiasi į lie
tuvius Sibiro tremtyje, paverg 
tus Lietuvos žemėje ir laisva 
me pasaulyje.

I tolimąsias sovietinės im
perijos sritis ištremtiesiems 
broliams trokštam stiprybės 
ištverti žiaurias tremties są
lygas; pavergtoje tėvynėje 
esantiems — patvaros atsis
pirti priespaudai, ryžto ir įs
tangos išlaikyti gyvą Lietu
vos valstybingumo mintį ir 
stingrią iš priespaudos išsiva 
davimo viltį.

Laisvuosius lietuvius ir jų 
organizacijas kviečiam spies
tis apie Vyriausį Lietuvos Iš
laisvinimo Komitetą Lietuvos 
vadavimo darbe ir visokerio
pai jį remti. Mums, laisviems 
lietuviam», nepakanka išlai
kyti praėjusių — Lietuvos 
Laisvės Kovos metų veik
los apimtį ir lygį, išvien vi

to — ir tai be jokios indeni- 
zacijos, atlyginimo. Kadangi 
šios bendrovės akcininkų taf 
pe be kanadiečių yra ir ame
rikiečių, tai JAV užstojo ben
drovę. Pagrąsino net nutrauk

siančios iki šiol Peru valsty
bei teikiamą '"ekonominę pa
galbą.

Taaa Peru prezidentas Juan 
Velasco Alvarado su tuo ne
sutiko ir iš savo (pusės ėmė 
grąsinti JAV piliečiams, kad 
prašysiąs ūkinės paramos iš 
Sov. Sąjungos. Taip ir pada-

siems siekiant didžiojo lietu
vių tautos tikslo — nepriklau 
somos Lietuvos valstybės at
kūrimo. Mums reikia dar la
biau išplėtoti ir patobulinti 
veiklą, įjungiant daugiau inte
lektinių pajėgų į Lietuvos 
laisvinimo darbą. Mums ypač 
šiemet, svarbu pabrėžti bei 
laisvajam pasauliui išryškinti 
tikrąją prasmę Ribbentropo — 
Molotovo suokalbio, nulėmu- 
sio Lietuvos ir kitų nepri
klausomų Europos vidurio 
valstybių likimą. Svarbu taip 
pat, bendraujant su pavergto
sios Lietuvos žmonėmis, visa 
da turėti prieš akis Vyriausio 
Lietuvos Išlaisvinimo Komite
to teikiamas laikysenos gai
res.

Lietuvos meilė, visų mūsų 
ryžtas ir suderintos pastan
gos priartins lietuvių tąutai 
laisvės rytą.

Tegu meilė Lietuvos dega 
mūsų širdyse...

VYRIAUSIAS LIETUVOS 
IŠLAISVINIMO KOMITETAS
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rė — jau derasi su sovietų 
delegacija ir tikisi greit pa
sirašyti komercinę sutartį.

Be to, Peru per savo amba 
sadorius Pietų Amerikos sos
tinėse pradėjo varyti diplo
matinę akciją ekonominei 
emancipacijai, ūkiniam išsi
laisvinimui iš JAV ūkinės he
gemonijos. Bet ar nepaklius 
blogesnėn - Sov. Rusijos? 
11—11

Kodėl prezidento 
rinkimai Berlyne?

Vakarų Vokietijos valdžia 
yra nusprendusi vykdyti ko
vo 5 d savo naujojo prezi
dento išrinkimą vakariniame 
Berlyno sektoriuje. Taip jau 
ji daro 20 metų, tai jau yra 
virtę tradicija. Tuo vokiečiai 
nori parodyti savo pastangas 
kada nors suvienyti abi Vo
kietijas į vieną; gi jiems pri
tariančios Vakarų valstybės 
— jog Berlynas yra laisvas 
miestas, priklausąs Vakarų 
Vokietijai, o ne Rytų Vokie
tijai.
II—OM—U 
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Berlyno Blokeados 
Tikslai

Dėl to nepatenkinta Sovie 
tų Rusija per Rytų Vokieti
jos valdžią Pankove paskel
bė nuo vasario 15 d. vykdy
sianti blokeadą keliuose — ne 
leisianti žemės keliu vykti į 
Berlyną nei vienam Karinių 
Pajėgų nei Rinkiminės Kole
gijos atstovui.

Anglijos. JAV ir Prancūzi
jos ambasadoriai dėl to įtei
kė joms griežtą protesto no
tą. Vakarų Vokietija griežtai 
reagavo prieš ^tai spaudoje. 
Mat, Sovietų Rusija blokeada 
siekia Vakarams ir Vak. Vo
kietijai pridaryti įvairiausių 
sunkumų ir visai nereikalin
gų išlaidų (vykstant į Berly
ną lėktuvais per oro korido
rius), Be to, nori tas valsty
bes priversti pripažinti Rytų
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Vokietiją kaip nepriklausomą 
valstybę ir tokiu būdu palik
ti Vokietiją padalinta į dvi, 
gi Rytų Vokietiją savo sfero
je. Siekia parodyti savo ga
lią ir įbauginti Vakarus. Ji 
net jau įspėjo NATO valsty
bes, kad jei jos «leisiančios 
Vakarų Vokietijai prezidento 
rinkimus daryti Berlyne, tai 
turėsiančios pr siimti visą at
sakomybę». Tam tikslui į Ber 
lyną jau pasiuntė maršalą 
Ivan Jakubovski. Varšuvos 
pakto valstybių ginkluotų pa
jėgų vadą. Gi Sov. Rusijos ka 
riai siekia ekspansijos netka 
rinėm pajėgom.
n——n
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Brazilija.
1969-TIEJl BUS GANA

LAIMINGI METAI

Taip tvirtina Brazilijos Fi
nansų ministras Delfim Netto 
kalbėdamas ceremonijoje per 
davimo São Paulo Industrijos 
Centro naujajai direktorijai 
su Theobaido De Nigris prie
šakyje.

Jis remia savo «pranašys
tę», tuo, kad šiais metais der
lius žemės ūkyje bus 8-10% 
didesnis nei pernai, kad pra
monės gamyba sausyje paki
lusi, statyba padidėjusigir kad 
būsima fiskalinė arba mokes
čių politika padėsianti įmo
nėms turėti pinigų apyvar
toms; be to, ir valdžios me
tinio balanso deficitas būsiąs 
galimas stipriai sumažinti.

Tai viskas padės stipriai su 
mažinti infliaciją ir išlaikyti 
pastovias kainas, be pavojaus 
sumažinti gamybą bei užsiė
mimą. Žinoma, J 969 m. bus 
laimingi, jei Brazilijos versli
ninkai (pramonininkai, preky
bininkai) pasitikės Brazilija 
ir investuos savo pinigus čia, 
uoliai darbuosis ir atliks 
jiems skirtą rolę Brazilijos 
bendruomenėje.
I»—.
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DĖKOJA PLB VALDYBA

CLEVELANDE susirinkusi 
lapkričio 23 d. Pasaulio Lie
tuvių Bendruomenės valdyba 
savo ..posėdyje priėmė savo 
veiklos statutą, sudarė eina
miesiems reikalams spręsti 
valdybos prezidiumą, patvirti 
no Švietimo Tarybos statutą, 
pasiūlus jos pirmininkui A- 
Rinkūnui, kuri jau parengė 
ir Jsavo veiklos penkmečio 
planą, ir pareiškė padėką or 
ganizatoriams koncertų Pietų 
Amerikos lietuvių kolonijose. 
Apie tai sakoma;

<PLB Valdybos globojama 
lietuvių menininkų (solistės 
A. Stempužienės ir kitų) išvy 
ka į Pietų Ameriką buvo ne
abejotinas pasisekimas Su 
šiais koncertais susijusios ke 
lionės išlaidos atnešė nepa
prastai cidelį dividendą, nes 
tai buvo viena iš labiausiai 
pasisekusių lietuviškosios am 
basadorystės manifestacijų,

Žinoma, tai atsitiko dėka 
didelio pasišventimo ir’supja- 
numo daugelio žmonių — 
šių koncertų organizatorių. 
Pasisekimą neabejotinai ūžti 
kimo ir aukšto meninio lygio 
programa ir pačių menininkų 
pajėgumas, jų ištvermingu

mas ir savęs atsižadėjimas- 
Apie šių koncertų —kelionių 
reikšmę iš visuomenės pusės 
kalbėsime atskirai. Šiandien 
tik vieša padėka vi
siems bendrai» (rašo dr. Ant. 
Butkus, PLB Valdybos vice- 
pirm. informac.)

IŠ ČIKAGOS SKAUTŲ 
VEIKLOS

Veiklūs yra skautai aka
demikai. Jie šiemet sa
vo skaičių padididino 7 tikrai 
siais nariais. Lapkričio 10 d. 
pas Br. Jurkšt turėjo pakėli
mo į tikruosius narius cere
monijas ir po to linksmąją 
dalį prie laužo, nes buvo šal
toka Kiti net į garažą buvo 
suėję. Programa labai visiem 
patiko. Kitą savaitę Skautų 
Akademikų Sąjūds turėjo me
tinę šventę, kuriame išsirin
ko ir naują valdybą, buvo 
pakili, šeimyniška nuotaika.

Šio sąjūdžio pagrindinis 
tikslas yra «padėti savo na
riams susidaryti v i s p ū s i š 
k a i išugdytą, tvirtą asme
nybe, paremtą tautiniu, religi 
niu ir humanistiniu principu.»

Į Čikagą buvo atvykusi 
LS Seserijos socialinio 
skyriaus vedėja v. s. Izabe
lė Jonaitienė. Ji rūpinasi per 
šį skyrių suorganizuoti pagal

MUSI ! 'KTl’VA
bą skautams kituose kraštuo 
se ir į vargą patekusioms 
skautininkėms.

Skautai,dalyvavo su A, Kai
rio drama «Šviesa, kuri užsi 
degė» teatro festiva
lyje Čikagoje. Jame daljr- 
vavo 7 grupės artistų iš vi
sos Š. Amerikos.
iibbtomįįįi 
iimMOKii

LIETUVIŲ KATALIKŲ 
RELIGINĖ ŠALPA

1960 m. buvo suorganizuo
ta ir oficialiai įkurta Lietu
vių Katalikų Religinė Šalpa. 
Jos uždavinys yra rūpintis pa 
galba persekiojamos Bažny
čios Lietuvoje (ir Sibire), at
remti ateizmo propagandą ir 
informuoti lietuvius už gele
žinės uždangos per Romos 
radiją, rūpintis pašaukimais 
ir išteklių sudarymu religi
niam atsikūrimui išsilaisvini
mo atveju.

Šios šalpos pirmininku yra 
vysk. V. Brizg-ys, reikalų ve
dėju kun. St. Raila. Vadovy- 
bėn įeina prelatai J. Balko
nas, L. Ta’aba, J. Končius ir 
kiti. Jos skyriai kuriasi didės 
nėse lietuvių kolonijose. Vie
nas iš jos darbų — išleidi
mas dr. J. Savojo knygos 
«Karas prieš Dievą Lietuvo
je» anglų ir ispanų kalbom. 
Joje yra daug duomenų apie 
religijos persekiojimą Lietu
voje, 
n———n 
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DĖL LIETUVIŲ PARAPIJOS 
DETROITE.

Detroito vyskupas, norėda
mas kad lietuviai turėtų savo 
bažnyčią ir parapiją, reika
lauja, jog ta parapija patys 
lietuviai pasauliečiai būtų su 

sirūpinę, jai padėtų išsilaiky
ti ir gausiai lankytų ją. Su
tinka įkurti ir kitą lietuvių 
parapiją tomis pačiomis są
lygomis.

Vysk. Thomas J. Gumtiel*- 
ton turėjo gruodžio 2 d. pa' 
sikalbėjimą su Dievo Apvaiz
dos parapijiečiais tos naujo» 
parapijos įkūrimo reikalų. 
Jau prieš tai buvo sudaryta» 
Lietuvių Tautinei Bažnyčiai 
statyti komitetas.

Detroito šauliai, ramovėnai 
ir savanoriai lapkričio 23 d. 
buvo suruošę didelę Kariuo
menės šventę su pamaldom, 
iškilmingu aktu ir meniška 
programa. Ta proga «Švytu
rio» jūros šauliams 
buvo įteikta vėliava. Vėliavos 
mecenatui Juozui Kinčiui bu
vo įteikta Šaulių Žvaigždės 
medalius. 
11—8^11 ŪBsa—tB

KANADA
SESELIŲ JUBILIEJUS 

TORONTÊ

Toronto Nekalto Prasidėji
mo Seselėms Remti būrelio 
valdyba 50 metų nuo jų kon
gregacijos įkūrimo proga su
ruošė koncertą-vakarienę Pri
sikėlimo parapijos salėje, Be 
gražios ir draugiškos vaka
rienės drauge su seselėm bu 
vo meno programa su solis
tės iš JAV íoid. Mastienės 
dainom, Stp. Kairio smuiku 
grojamais kūriniais ir jaunos 
poetės L. Svėgždaitės eilė
raščiais. I

£os pačios Nekąlto Prasi 
dėjimo seserys darbuojasi ir 
prie «Aušros Vartų» liet, pa
rapijos, kur klebonauja Tė
vas L. Zaremba, ir JAV-se Put 
name, kur dabar mokosi R. 
Braslauskaitė iš Mookos.

1969 m vasari» 14 d

ANGLIJA
PAMINKLINĖ LENTA

LIETUVIŲ BAŽNYČIOJE

Lietuvos Nepriklauiomybės 
Jubiliejaus proga Londono lie 
tuviai padarydino su dali. V. 
Jokūbaičiu paminklinę lentą. 
Lapkričio 24 dieną ji buvo 
pašventinta ir patalpinta Lie
tuvių Šv. Kazimiero bažnyčio 
je Londone.
n——n 
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MANCHESTERIO LIETUVIAI

Didžiosios Britanijos Lietu
vių Sąjungos Mančesterio sky 
rius praei o rugsėjo mėnesį 
atšventė vaišėmis savo gyva
vimo 20 metų sukaktį Turė
jo ir meninės programos dalį.

Draug su kitom organizaci
jom jie turi Mančesteryje 
«LIETUVIŲ NAMUS» su veik
lia komisija.

Turi uolų tautinio meno pa 
rodų rengėją K. Steponavi
čių, kuris nesenai tokią paro
dą buvo suruošęs Salfordo 
muziejuje. Jis taip išėjo į an
glų visuomenę ir išgarsino 
Lietuvos vardą.
IIMUBUMUJUĮ 
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VOKIETIJA
«BALTIKOS» SPORTO

KLUBAS

Šiaurės Vokietitijos lietu
viai turi jau nuo senai suda
rę «Baltikos» sporto klubą su 
veiklia valdyba. Kluban įei
na 23 sportininkai, daugiau
sia vyresnio anžiaus vyrai. 
Dabar «Baltikos» sporto klu
bas yra susirūpinęs rinktines 
papildyti jaunesnio amžiaus 
vyrukais.

Kontra - Žvalgyba Lietuvoje
JONO BUDRIO ATSIMINIMAI

(tęsinys)

KODĖL BÚTA KYŠIŲ 
ĖMĖJŲ?

Ministras ir aš pasilenkė
me išslydusių pasų surinkti. 
Ministras pažiūrėjo į pasus 
lyg norėdamas ką sakyti, bet 
prisiminęs skubų reikalą, ku
riuo jis atėjo pas Navaką, 
išsiaiškino jį ir atsisveikinęs 
išėjo.

Navakas labai greit paraus
davo. Ir dabar jo veidas bu
vo raudonas iki ausų. Nema
nau, kad jo savijauta būtų 
maloni, todėl nelaukiau, ką 
jis man sakys. Padėjau jam 
ant stalo visus dokumentus 
paklausiau, kam pasiųsti su
imtuosius, ir atsisveikinau. 
Išėjęs pagalvojau, kad jis mi
nistrui tiek pripasakojo, jog 
dabar negalės būti byla už
gniaužta.

Šu pranešėju pasikeitėme 
padėkomis už bendradarbiavi 
mą. Jis buvo patenkintas, ga
vęs iš rabino sutartą sumą.

Tai bylai pasibaigus, Nava
kas prašė mane rekomenduo

ti jam kandidatą į departa
mento pasų skyriaus viršinin 
ko vietą.? Rekomendavau vie 
oą savo vyresnį valdininką. 
Jis ir buvo paskirtas. Galvo
jau; kontražvalgyba yra gera 
paruošiamoji gyvenimui mo
kykla, duoda daug patyrimo- 
Gi mums gerai turėti draugų 
visur...

Vaizdai iš mano santykių 
su Piliečių Apsaugos departa 
mentu galėtų būti sutikti kaip 
šališki — gal net kilę iš kon 
kurencijcs tarp dviejų įstai
gų, kaip tendencija rodyti, 
kaip tame departamente vis
kas buvo netvarkoje.

Nei šališkumo, nei tenden
cijos — o tik noras parodyti, 
kaip buvo sunku valstybės 
kūrimosi pradžioje surasti įgu 
dusių pareigūnų .specialistų. 
Tai galima dar geriau supras 
ti, kai palygini Lietuvos pa
dėtį su Latvijos, Estijos ir 
Suomijos. Pirmiausia nepri
klausomybę gavo SUOMIJA. 
Jos padėtis buvo nepalygina
ma su Baltijos valstybėmis. 
Ji anksčiau turėjo plačiausią 
autonomiją, visas vidaus apa

ratas ir net gubernatoriai bu 
vo suomiai.,. Tik generalinis 
gubernatorius su savo štabu 
buvo rusai. Užtat suomių vals 
tybinis aparatas buvo pa 
ruoštas. /

Lietuva, Latvija ir Estija 
neturėjo autonomijos, bet pas 
kutinės dvi valstybės buvo 
skirtingoje, geresnėje padėty 
je. Mat, Latvija buvo 60 pro
centų evangeliška, o Estija 
net su 70 procentų ir dar 22 
procentais provoslavų tiky
bos. Todėl carų Rusijos LAT
VIJA ir ESTIJA buvo laiko 
mos protestantiškais kraštais. 
Katalikams Lietuvoje dėl su- 
provoslavinimo ir rusinimo 
politikos nebuvo leidžiama 
užimti valdiškų vietų. Kas no 
rėjo tarnybos, turėjo vykti į 
Rusijos gilumą.

Be to, trys anos guberni
jos, tada vadinamos Liflandi- 
jos, Kurliandijos ir Estlandi- 
jos turėjo joms savus įstaty
mus. Teismų teisėjai ir jų na 
riai buvo vietiniai. Ten ir 
valsčiuose, net apskrityse ofi
ciali kalba bavo vietinė, tai
gi, latvių ir estų. Dvarininkų- 
baronų įtaka Petrapilyje bu
vo didelė. Ir jie tą įtaką iš
naudodavo; neįleisti rusų vai 
dininkų bent į apskritis. Aps 

kričių administracijoje tarny
ba būdavo laikoma garbinga. 
Apskričių viršininkais, jų pa
dėjėjais buvo daug baronų. 
Dėl to ten nebuvo kalbos 
apie kyšius,.. Taigi, Latvija 
ir Estija turėjo savus valdi
ninkus.

LIETUVA jokių. Ji visuomet 
buvo rusų traktuojama blo
giausiai. Petrapilyje nebuvo 
niekam jų užstoti. Gal tai vie 
na iš priežasčių, kodėl mes 
nustojome 20 nuošimčių savo 
tautos, kaip emigrantų, ieško 
jusiu laisvės ir geresnio gy
venimo svetur.

Tad Lietuvoje studentai, jau 
nuoliai turėjo užimti aukštas 
vietas. Besimokydami tarnybo 
je, darė ir klaidas. Kai kas 
ir suklupo, bet daugumas pa
triotų ištesėjo ir, nelyginant 
kariai—naujokai mūšiuose, ta
po valstybiniais veteranais.

’ Jonas Navakas, ano depar
tamento direktorius, irgi turė 
jo savo nemažų nuopelnų. Da 
lyvavo partizanu ir net vado
vavo būriui Joniškėlyje. Ta
pęs tokio svarbaus departa
mento direktoriumi, ir jis pra 
džioje neišvengė, negalėjo ap 
sieiti be žinovų rusų ir vo
kiečių. Jie kiek ilgiau nei mū 

sų skyriuje tea išsilaikė, klai
dino direktorių, išnaudojo jo 
pasitikėjimą, primokė kitus 
valdininkus imti kyšius.

Mano viršininkas Mykolas 
Lipčius stengdavosi mane kiek 
atitraukti nuo darbo, dažnai 
kviesdavo pas save vakarais 
Jo žmona pas mano seserį 
Vladę Grigaitienę mokėsi dai
navimo, ir jos draugavo. Lip- 
čiaus miela žmona buvo gimi 
nė prel. J. MAČIULIUI—MAI
RONIUI.

Jis tad mane nuvežė kartą 
pas jį į senamiestį susipažin
ti, o vėliau ir šiaip aplankyti. 
Pirmą kartą užklupome Mai
ronį pusryčiaujant. Prelatas 
maloniai priėmė. Bet šio se
nesnio garbingo vyro nuošir
dus šypsnis reiškė man dau 
giau už jo gražius žodžius. 
Eer kitą pas jį apsilankymą 
radau pas jį pirmą Lietuvos 
prezidentą Antaną Smetoną 
Daug malonių sekmadienių 
praleidau Lipčių šeimoje...

(B. D.)
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Lietuva ir jos islaisvinimas
Lietuvos valstybė ir diduma lietuvių tautos yra nelais

vėje. Lietuva yra jėga ir smurtu okupuota Sov. Rusijos, pri
jungta ir valdoma priešingai tarptautinei teisei ir lietuvių 
tautos valiai.

NUSIKALTIMAS TARPTAUTINEI TEISEI

Tarptautinė teisė draudžia vienai suvereninei, nepriklau 
somai valstybei grobti ir pasisavinti kitą suvereninę valsty
bę Ji turi neatimtinę teisę egzistuoti, būti laisva ir sava
rankiškai tvarkytis. Kas tą teisę pažeidžia, yra laikomas agre 
soriumi, nusikaltėliu prieš taiką ir žmoniją.

Remiantis tokia tarptautine teise nacių VOKIETIJA ir 
jos vadai Tarptautinio Karo Tribunolo Niurnberge buvo ras
ti kaltais ir nubausti. Tuo laiku Vokietijos gynėjai tvirtino 
tribunolui;

«Austrijos įjungimas Vokietijon buvo pateisintas tuo, 
kad daugelio austrų buvo pareikštas noras Austrijos ir Vo- 
kieetijos susijungimui ir tikslas buvo pasiektas be kraujo 
praliejimo».

Tribunolas pareiškė tada:
— Nesvarbus tas noras. Faktai aiškiai rodo, kad varto

tas būdas tam tikslui pasiekti buvo agresija. Lemiamas fak
tas buvo ginkluotosios Vokietijos pajėgos, kurios buvo pasi
ruošusios veikti, jei Austrija būtų pasipriešinusi.

Lietuvos užgrobimas su 300.000 kariuomenės ir jo pa
teisinimas beveik toks pat. Sovietų Rusija yra užpuolikė... 
Ji įvairiais aktais mėgino ir vis mėgins į t e i s i a t i šią 
okupaciją. Bet tai teisinės padėties nepakeis.

KĄ DARYTI LIETUVIAMS?

Pirmiausia reikia Lietuvos bylą patiems gerai ži
noti ir nesutikti kalbėti apie kokius ten įteisinimus. Juk 
lietuvių tauta ir Lietuva yra neišskiriamas junginys. Lietuva 
YRA NAMA , lietuvių tauta — GYVENTOJAI. Namai yra įsi
veržėlių rusų okupuoti, gyventojai yra engiami ir iš narni) 
stumiami. Namus reikia gelbėti, varant laukan įsiveržėlius 
rusus.

Todėl reikia vengti Lietuvą «tarybinti» ar «sovietinti» 
pasikalbėjimuose, raštuose, kalbose ir visur kitur. Visur rei 
kia vadinti ją tikruoju vardu: okupuota Lietuva.

Užsienio lietuviai ir didžiausia dalis Laisvojo Pasaulio 
laiko Lietuvą okupuotu kraštu, kaip ir kitas okupuotas ša
lis. Tą dalyką reikia aiškiai iškelti mūsų gyvena
muose kraštuose, mūsų aplinkoje ir Jungtinėse Tautose ryš
kiausia |šviesa.

Užtat svarbu sustiprinti informaciją ir propagan 
dą Lietuvos reikalu, įtraukiant daugiau jėgų, ypač jaunimą, 
politines ir kultūrines jėgas. Tam tikslui būtų gera sudaryti 
atitinkamu! šūkius, tekstus ir skelbti juos per spaudą, radi
ją ir televiziją. Užtat daugiau rašyti ir kalbėti dabartinės pa 
dėties reikalu, reikalaujant atstatyti Lietuvos nepriklausomybę

Reikia atsiliepti j neteisingas žinias spaudoje, iš 
Lietuvos siunčiamuose laikraščiuose, pareiškimuose ar šiaip 
kituose žurnaluose ir spausdiniuose Čia plati dirva visiems 
raštingiesiems ir jaunimui, kuris daugiau moka gyvenamųjų 
kraštų kalbą.

Kaip dabar ne patys čekoslovakai, bet užsienio žurna
listai ir žmonės gali kelti ten vykdomas neteisybes, taip ir 
ne okup. Lietuvos lietuviai, bet mes, gyveną Laisvajame Pa 
šaulyje, galime pasauliui pristatyti Lietuvos bylą, ten daro
mas neteisybes ir jų troškimą turėti laisvą ir nepriklausomą 
Lietuvos valstybę.

MŪSŲ LIETUVA 1969 m vasrio 14 d

Reikia Žodžiot
Reikia žodžio, kuris būtų kaip švyturys; 
kuris pro ūkanas, pro perversmus, 
pro katastrofas kalbėtų ateities kartoms 
ir būtų kaip antspaudas, liudijantis 
apie mūsų darbus, kaip mūsų vėliava. 
Reikia tokio žodžio, kaip tasai, 
kuris iš Mikalojaus Daukšos prakalbos 
atšviečia ligi mūsų dienų, 
kaip Donelaičio atkopianti saulė, 
kuri budina svietą, 
kaip Simano Daukanto Lietuvos praeities 
regėjimai, kaip Maironio pranašystės, 
Kaip Krėvės kūrybinis genijus.
Jeigu tektų tarti, kas tas žod's dabar, — 
negalėtume. Gal jis glūdi 
šiandieninių autorių raštuose. 
O gal jis yra netikėtas:
ar įrašytas Sibiro lietuvaičių maldaknygėje, ar 
arkivyskupo J. Skvirecko laiške popiežiui, 
ar Lietuvos žmonių laiške Šventam Tėvui, 
ar visai šiandien mums nežinomo žmogaus, 
ar slypi partizano testamente, 
o gal arkivyskupo Mečislovo Reinio 
iš Vladimiro kalėjimo į pasaulio šviesą 
prasiveržęs balsas; «Tebus pašlovinti 
nenusilenkę prieš netiesą.
Jie gyvena amžinai».
Tas žodis bus kaip Jono Biliūno ’žiburys, 
pastatytas kalno viršūnėje, 
ir tuo pranašesnis, kad tai bus 
laisvas lietuviškas žodis, 
laisva lietuvio kūryba 
ir laisva jo idėja.

Antanas Vaičiulritis

Giminėms
PRAŽIŪRIME akis į saulėleidį, 
Į Vakarus...
Tarsi, jūsų meilė mums padės...
Ateina tik nepažįstamos bangos, 
O smeigiasi širdin tik sopuliai...

Laikas jums ten prabėga, brangūs manieji, 
Prisiminimai kaskart vis blankesni...
Mes vis akis įsmeigę saulėleidin liūdnan, 
Iš kurio jūs jau niekad nepareisite...

Maldoje šaukiamės jums pagalbos,
Tos, kurios mums niekas niekad neatneš, 
Tos, kurios mums nei bangos nebeatneša^ 
Tos, kuriai Jūs laiko nebesurandate.

Jaunesnysis Brolis
KODĖL tos tvaskančios vasaros naktys neleidžia ilsėtis?
— Anapus Nemuno ir šiapus virbnliuoja dainos, 
Zuikučiai glaudžiasi vilnijaučiuose rugių laukuose...

Yra kažkur ilgų naktų,
Bet aš nebesuspėjau
Visų dainų tvaskančią vasaros naktį išdainuoti.

Brendu užmigusiomis panemunės pievomis, 
Dainuodamas ilgesį* vasaros naktų.
Žaisdamas vikriais ratiliukais Nemanas sveikina rytą.

Jaunystę man pavogė...
Matau, mano brolio galva raudonais dobiliukais žydi...
Tai ne kielikėliai dobilų, tai kraujas!
Ošia jazminų šakelės,.. Naktis žaižaruojanti
Nespėja rekvijų atskaityti mano mirštančiam broliui.
Bėgu rugių vaga drebančia,
sodelio pskrašty suklumpu,
Nebaigęs dainų...

O, Viešpatie, kokios trumpos buvo dainuojančios naktys 
Ir mano jaunystė!

» ♦♦ '♦C» Ofr ♦♦ <0 4

Mūsų broliain kenčia Turime jiems padėti. Atrodo, 
kad sunkų pasiekti jų išlaisvinimą. Tačiau prisiminkime lie
tusių patarlę. «Lašas po lašo, net ir akmenį pratašo».

Dr, P. Daužvardis
Lietuvos generalinis konsulas JAV

POETO MIRTIS
Mūsų spauda svetur su tam 

tikromis užuomainomis pakai 
bėdavo apie poeto Kazio Ja- 
kubėno mirtį. Būdavo užsime
nama, kad jis sušalo. Bet ar 
tai įvyko Sibire, ar Lietuvoje?

Dabar žurnalas «I laisvę» 
Nr. 43 (80) spausdinasi svečio 
iš Lietuvos liudijimą, kuria
me, be kita ko, šitaip nupasa 
kojama jo mirtis:

«Vokiečių okupacijos metais 
K. Jakubėnas išsislapstė Lie
tuvoje. Jo draugas V. Montvi
la pakliuvo į geštapo rankas 
ir buvo sušaudytas. Antrą 
kartą bolševikams atėjus į 
Lietuvą 1944 metais, Jakubė
nas išėjo iš pogrindžio ir ta
po dienos didvyriu. Visur ji. 
vežiojo, visur jį rodė, ordi
nais apkabinėjo. Pradžioje jis 
jam rodomu dėmesiu didžia
vosi. Bet tas džiaugsmas tę
sėsi neilgai. Rusų teroras Lie 
tuvoje, partizanų naikinimas, 
trėmimai Jakubėno entuziaz
mą greitai atvėsino. Jis ėmė 
vengti jam rodomo dėmesio 
ir pradėjo trauktis iš viešu
mos. Poetas daug rašė vai
kams. Jis užsimerkė, kad ne
matytų, bet neužsikimšo au
sų, kad negirdėtų. K. Jakubė 
nas žinojo, kas dedasi Lietu
voje, ir balsu pradėjo reikštį 
savo nepritarimą. Tai buvo 
maždaug 1947 m. Pradžioje 
kalbėjo tik savo artimųjų tar
pe, o vėliau savo nepasitenki 
nimą ėmė reikšti vis garsiau 
ir garsiau. Lankė aukštose 
vietuse įsitvirtinusius savo bu 
vusius draugus ir reikalavo 
sustabdyti Lietuvos ir lietu
vių naikinimą. Ištikimaeji drau 
gai jį stabdė, valdžios parei
gūnai grasino. Bet jautri poe 
ti širdis karto vis labiau ir 
labiau. Ėmė keikti pats sa
ve, savo suklaidintą jaunystę 
rusus.

«Saugumas apsisprendė ra
šytoją sunaikinti. Bet kaip? 
Areštuoti ir ištremti į Sibirą 
negalima, nes tai plačiai iš
garsintas sovietų didvyris. Bet 
komunistai išradingi. 1950 me 
tų sausio 7 d. ii vai. naktį, 
kada lauke buvo virš 30 laips 
nių (Celsijaus) šalčio, du en
kavedistai išsivedė Jakubėną, 
iš jo namų ir įsodino j lau
kiantį automobilį. Čia sėdėjo 
dar du saugumiečiai. Automo
bilis nuvažiavo Nemenčinės 
kryptimi. Už keliol’kos mylių, 
kur nebuvo gyventojų. Jaku 
bėną enkavedistai visai nuo
gai išrengė, sumušė ir paliko. 
Kol jėgų turėjo, jis bėgo ir 
šaukė pagalbos. Pasiekė dar 
vieną gyvenvietę, beldėsi, bet 
niekas neįsileido. Tuo metu 
vyko baisūs rusų si.utėjimai, 
ir žmonės buvo įbauginti. Jis 
bandė bėgti toliau, bet netru
kus pritrūko jėgų sukrito ir 
sušalo j kaulą. Mirties metri 
koše įrašyta, kad Jakubėnas 
miręs sausio 8.

«Tą pačią naktį iš Jakubė
no namų enkavedistai išvežė 
visas jo knygas ir rankraš
čius. Taip niekas ir nesuži
nos, ką poetas didžiame siel
varte buvo sukūręs — kaip 
buvo pamilęs Tėvynę labiau 
už komunizmą.
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MÚSU JĖGOS, MÚSU ŽINIOS, LAISVAI LIETUVAI TĖVYNEI

Mes ir Tėvu Šalies Praeitis
Žiema 1918 meteis Vilniuje. Ten vienuose 

namuose vis renkasi būrelis lietuvių advokatų, 
gydytojų, profesorių, žurnalistų Jis vis tariasi, 
posėdžiauja. Ir štai 1918 m. Vasario 16 d. tas bū 
relis — Lietuvos Taryba paskelbia LIETUVĄ NE 
PRIKLAUSOMA VALSTYBE. Skelbia, nors Lietu
va dar tebėra okupuota, kad ir besitraukiančių 
vokiečių karių.

Vyskupas KAREVIČIUS sugeba nuvežti ne
priklausomybės paskelbimo raštą į Berlyną, su
sitikti su Vokietijos kancleriu ir užsienio žurna
listais. Po kelių dienų viso pasaulio spauda rašo 
apie paskelbimą Lietuvos nepriklausoma valsty
be ir apie lietuvių tautą...

Tėvynei Lietuvai iškovoti laisvę ir apginti 
ją lietuviai karininkai, šviesuoliai studentai, jau 
nimas sudaro savanorių būrius. Greit organizuo 
jama Lietuvos kariuomenė. Ateina su pagalba ir 
talka amerikiečiai lietuviai. Būriai greit išauga 
j pirmuosius pulkus.

O priešų daug. Viduje nuo vokiečių kariuo
menės atskilę apraudonėję, komunistuoją BER
MONTININKAI. iš Rytų vis slenka Lietuvon 
RAUDONOSIOS ARM JOS būriai Iš Pietų puola 
nuo bolševikų pralaimėjimo atsigavę LENKŲ ka 
riuomenės daliniai.

Žūsta pirmieji savanoriai, žūsta kariai de
šimtim, šimtais. Nepriklausomybės kovose krin
ta 2.400 karių. Tačiau Tėvų Šalis nuo priešų ap
ginta. Šimtai tūkstančių lietuvių šeimų apginta 
nuo Rusijoje siaučiančio bado, baltųjų ir raudo
nųjų vykdomų įkalinimų, sušaudymų, likvidavi
mų. Tūkstančiai grįžo į savo tėviškes Lietuvon. 
Tarp jų buvo ir tavo, mano tėvai... Tėvynė lais
va. Kyla naujoji Lietuvos valstybė su savo Įstai 
gom mokyklom, žemės reforma, nauju gerbūviu 
lietuviškaisiais kultūros ir dvasios rūpesčiais...

— O-
Gražus ir gaivališkas yra pavasaris Tėvų 

Šaly. Birželis Lietuvoje rojų žemėje mena. Akis 
vilioja margaspalvių žiedų patalai. Lietuvio sie
la, pagauta gyvybės triumfo, neša padėkos him
nus gamtos Kūrėjui.

Tačiau tas žavus birželis tampa Tėvų Ša
liai likiminis. 1940 m. birželyje sovietiniai tankai 
sutrypė Lietuvos nepriklausomybę. Sov. Rusijos 
kariuomenės invazija Lietuvon panaikina jos ne
priklausomybę dešimtmečiams.

Kitų metų — 1941 metų birželyje rusai ko
munistai pradeda masinį lietuvių naikinimą — 
TRĖMIMUS SIBIRAN. Ištremta Sibiran ne gy
venti, bet mirti nuo alkio, šalčio, nepakeliamų 
darbų, enkavedistų ir sargybinių kulkų. Tąsyk 
ištremta 35.000 lietuvių.

-O-
Tą patį 1941 m. birželį, prasidėjus Vokieti

jos — Sovietų Rusijos karui, tauta spontaniškai 
sukyla vyti laukan okupantą. Vokiečių kariams 
atėjus, mietai lietuvių partizanų jau būdavo iš
valyti nuo priešo.

Žuvo tąsyk apie 5.000 partizanų, karių ir 
tautiečių. Bet partizanų štabas galėjo paskelbti 
bent trumpam ATSTATĄ LIETUVOS NEPRIKLAU 
SOMYBE, sudaryti laikinąją Vyriausybę. 1941 me 
tų sukilimas išgelbėjo daug Lietuvos turto nu© 
sunaikinimo ir šimtus tūkstančių lietuvių nuo^ko 
munistų keršto ir mirties. Paskui daugel jų gale

Vasario šešioliktoji
Varpai tai skambėjo — džiaugsminga diena! 
Pančiai sutrupėjo — laisva Lietuva!
Laisva Lietuva!

Laukė visa tauta senai tos dienos, 
Kada gi Lietuva laisva atsistos, 
Laisva atsistos.

Tautos vėliava būdavo iškelta,
Ir širdys laisviau krūtinėj plakė, 
Krūtinėj plakė.

Ir kiekvienais metais švenčiama diena, 
Kada buvo atsikūrus laisva Lietuva, 
Laisva Lietuva!

(Daina)

po Tėvynės dangumi
VYTĖ NEMUNĖLIS

Buvo gera Birutėlei 
Ir širdelė jos rami 
Po tėvynės debesėliais, 
Po tėvynės dangumi.

Kai sulaukdavo Velykų 
Po žiemos šaltų dienų, 
Daug pripindavo vainikų, 
Pridainuodavo dainų.

Ku kū, ku-kū — ji kukavo 
Su raibąja gegute, 
Su voveryte grybavo* 
Žalio Nemuno krante.

Ten kur ošia aukštas Šilas, 
Pasistiebus tarp šakų, 
Klausėsi ji dainų vaidilos 
Iš senų, senų laikų.

Ten, kur kapas savanorio 
Piliakalny aukštame, 
Ji šešioliktą vasario 
Puošė gėlėm kasmet.

Prašė Jėzų ir Mariją, 
Kad tėvynė Lietuva
Po sunkių dienų vergijos 
Amžių amžiais būt laisva.

Gera buvo Birutėlei,į 
Ir širdelė jos rami 
Po tėvynės debesėliais, 
Po tėvynės dangumi.

jo pabėgti į laisvuosius vakarus, virš 109.009. 
Tarp jų gal ir tavo tėvai... Kyla didelė dėkingu
mo pareiga tiem sukilėliam ir ten likusiai lietu
vių tautai.

GENOCIDAS IR MES

Birželyje 1944 metų vėl Lietuvoje atsirado 
Raud. Armijos būriai ir partizanai. Per pusmetį 
jie užėmė visą Lietuvą. Jie pavertė Tėvų Salį

(
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Rusijos provincija. 1945-52 
m. rusai ištrėmė į Sibirą lie
tuvius jau šimtais tūkstančių. 
Vyrai atskirti nuo šeimų ai
džiausia dalimi išmirė. Išmi
rė ir senesnio amžiaus žmo
nės. Išdraskytų šeimų vaikai 
retas išaugo. Daugiau išliko 
moterų ir šeimų, išvež
tų pastaraisiais metais,

Trėmimas iš gimtosios ša
lies vyksta ir dabar, bet daro 
mas kitaip. Moksleiviams nė
ra vietos aukštosiose moky
klose, lietuviams specialis
tams — darbo. Jie turi va
žiuoti studijuoti ir dirbti Ru
sijon ar net Sibiran. Komjau 
nuoliai ir kiti privalo «laisvu 

noru» vykti talkon tolimojo Altajaus ir Kazaks- 
tano gyventojam. Susipažįsta su rusėm. Ten ve
dasi — ir lieka Rusijoje gyventi...

Per mokyklas, draugijas, spaudą, radiją ir 
televiziją irgi vykdomas lietuviškojo jaunimo nu 
tautinimas, surusinimas, nūkrikščioninimas.

Taip rusai komunistai vykdt lietuvių GENO 
ClDĄ, tautžudystę. Mes esame kilę iš tos tautos. 
Jei būtume kilę iš vietinių žmonių ar gimę Bra 
zilijos negrais, gana liūdna būtų mūsų dalis... 
Per mūsų tėvus paveldėjimu, papročiais ir kul
tūra esame tiek gavę iš lietuvių tautos! Argi tad 
nejaustume dėkingumo pareigos jai?! Turime di
delių įsipareigojimų vargstančiai dabar lietuvių 
tautai, laisvės išsiilgusiai Tėvų Šaliai. Ar atlie
kame jas?

Lapė ir Strazdas
Kartą lapė įkrito į vilkduobę. Ji niekaip ne 

galėjo iš tos duobės išlipti. Ant tos duobės kraš 
to buvo toks medžio stuobris. Į tą stuobrį susinę 
šė strazdas sau lizdą ir su patele išsiperėjo vai
kus. Ta lapė ėmė strazdą gąsdinti:

— Jei tu manęs negelbės, tavo vaikus suėsiu, 
Tas strazdelis klausia jos:
— Tai ko tu nori iš manęs?
— Ogi prinešk man ir primesk šitą duobės 

kertę visokių šapų ir stagarų, kad galėčiau iš 
duobės išlipti.

ada tie abu strazdeliai vis neša ir meta į 
tą kertę ką tik pakeldami, ir primetė tiek, kad 
lapė galėjo išlipti.

Išlipusi laukan, vėl sako lapė strazdui:
— Parūpink man tų ko nors ėsti, kitaip aš 

tavo vaikus fsuėsiu.
— Tas strazdelis ir sako:
— Nagi bėk paskui mane ir gausi.
Nulėkė strazdas, kur mergelė pamelžusi kar 

ves nešėsi milžtuvę pieno. Strazdas krito jai po 
kojų, plasnoja, plasnoja, kaip pašautas Pasidėju
si milžtuvę mergaitė norėjo pagauti strazdą. Jis 
palėkė toliau ir vėl ant žemės parkritęs volioja
si. Kai strazdas tokiu būdu atokiai nuvedė mer
gaitę, lapė pribėgo prie milžtuvės ir gerai pala
kė pieno. Jau ji dabar soti. Bet jai vis dar ne
gana. Ji sako strazdui:

— Jei tu man padarysi kokius juokus, tai 
aš tavo vaikų neėsiu.

Strazdelis ir vėl klauso Nulėkė jis į sodžių. 
Klojime tėvas vėto grūdus, o sūnus šlavinėja ap 
linkui. Ėmė tas strazdas po klojimą ten ir šen 
plasnoti. Tas sūnus ėmė j[ vaikytis, taikindama- 
sis užmušti. O strazdas vis lakioja iš vienos vie 
nos vietos į kitą. Sūnus vis taiko jį spragilu už- 
daušti, bet nepataiko. Ir nutūpė tas strazdas tė
vui ant galvos. Tas sūnus kaip davė tėvui spra
gilu per galvą, kad kuone užmušė. O strazdas 
išlėkė sau laukan. Lapė žiūrėdama prisijuokė.

Bet jai vis dar negana. Vėl sako:
— Tu vesk mane pas daktarus, o jei neve

ši, tai aš tavo vaikus suėsiu.
Strazdelis, lapės nebeatsikratydamas, sako: 
— Eime į dvarą, ten rasime garsius daktarus 
Ir seka lapė paskui strazdą. Strazdas įlėkė 

į šunų būdą, o lapė iš greitumo paskui jį. Straz
das išlėkė per plyšį, o sunes pačiupo lapę ir su 
purcijo.

Liaudies pasaka.

I
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Vytis ir Rūpintojėlis
Pulkininkas J. Petrulis sa

vo knygoje «Kaip jie mus su
šaudė! rašo:

— Visi vyrai kaip vienas, 
lyg karinę komandą vykdyda
mi, suklaupė ant kelių ir mel 
dėsi, nors tyliai, bet karštai, 
su ašaromis akyse... Čia buvo 
įvairiausių profesijų žmonių: 
teisininkų, gydytojų, moksli
ninkų, karininkų. Niekas nesi 
gailėjo, kad tikįs Dievą — vi 
si džiaugėsi, kad yra Dievas. 
Mat, šią valandą mes nieko 
kito neturėjome, kaip tik 
vieną Dievą. Dabar tik Die
vas mūsų Gelbėtojas ir Tvir
tybė.

Tai nėra koks ten įtikinė
jimas, bet kietas gyvenimo 
faktas: tikėjimas Dievu, mal
da ir įsitikinimas, kad vykdo
ma Dievo valiai yra stipriau
sia tautinio atsparumo šaknis, 
stipresnė už karščiausius pa
triotinius šūkius, kurie lemia
mu momentu dingsta kažkaip 
iš sąmonės.

Jeigu žmogus netiki, nejau
čia atsakomybės prieš Dievą 
ir nepažįsta amžinojo gyveni
mo su amžinuoju užmokes
čiu — kas jam tada moralė,

Knkscioniskosios Demokratijos 
Istorijos Reikalu

Lietuvių Krikščionių Demo 
kratų Sąjungos Tarybos nu
tarimu LKDS Centro Komite
tas pradėjo organizuoti Krikš 
čioniškosios Demokratijos Lie 
tuvoje Istorijos leidimą. Ke- 
liatomį veikalą redaguos re
dakcinė komisija, vadovauja

Stasys Lapienis
naujose patalpose parduoda įvairias 

statybos medžiagas bei visokius 
namų reikmenis.

Naujasis adresas:

Česlovas Jakiunas

PIGI IR GERA KOKYBĖ!

DEPOSITO PARATODOS
Avenida Sapopemba, 5761, V. Guarani

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.

teisingumas, artimas, tėvynė, 
auka ir pareiga?! Pagal kokį 
matą- jis matuos padėtį ir gy
venimą.

Pavėjui skristi visada leng 
viausia. Kam vargti, aukotis 
dėl tautiečių, kovoti už tėvy
nę, jeigu tėvynė ten, kur ge
ra gyventi, kur svetimasis 
siūlo gerai apmokamą tarny
bą? Mūsų tautos nelaimė pa
tvirtino šią tiesą naujais šiur 
plaustais faktais.

Turime išeivijoje nemaža 
gerų lietuvių patrijotų, tačiau 
abejingų ar net ^nusistačiusių 
prieš religiją bei jos reikš
mę lietuvybės išlaikyme.

Bet jie skaudžiai klysta- 
Juk Lietuvos žemei buvo bū
dinga visada ne vien lietuviš 
ka daina, bet ir giesmė, ne 
vien tik «Lietuva tėvyne»,bet 
ir «Marija, Marija», ne vien 
Vytis, bet ir Rūpintojėlis. Už
tat mes patys išeivijoje, nore 
darni išsilaikyti lietuviais ir 
išgelbėti nuo visiško nutauti- 
mo jaunimą, nemeskime ša
lin religijos, bet puosélékime 
ją savo ir kitų dvasioje.

Bronius Zumeris, 
Australija

ma «Tėvynės Sargo» redak
toriaus, didž o visuomeninin
ko ir politiko Dr. DOMO JA
SAIČIO. Krikščioniškoji lietu
viškoji demokratija, Lietuvos 
gyvenime suvaidinusi milži
nišką vaidmenį, yra palikusi 
daug pėdsakų. Redaktorius 

tad kreipiasi į visą lietuvių 
visuomenę talkos.

Visi, kurie turi bet kokios 
medžiagos — knygų, žurnalų, 
bei laikraščių iškarpų, foto
grafijų, arba norį prie ruošos 
prisidėti savo atsiminimais, 
prašomi nedelsiant visą me
džiagą siųsti Dr. D. Jasai
čiui, 220 North Seventh Ave
nue, Mount Vernon, N. Y. 
10550, USA.

(KOI)
iiiru—mni 
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Padekime

«Musu Lietuvai»

Savaitraštis «Mūsų Lietuva» 
sunkiai verčiasi. Jeigu reiktų 
mokėti redaktoriui, adminis
tratoriui, ekspeditoriams ar 
kai kuriems išnešiotojams, taj 
nė trečdalio nesurinktume iš 
skaitytojų. Bet ir šiaip be 
Garbės leidėjų ar Spaudos 
baliaus laikraštis neišsilaiky
tų. Popieris vėl pabrango 39 
nuošimčiais, spaustuvė kas
met pakelia surinkimo ir 
spausdinimo kainą, o tuo tar
pu skaitytojų skaičius ne di
dėja, bet dešimtimis mažėja 
kas metai, nes senieji lietu
viai išmiršta, arba Beprima
to, o didelė dalis atvyko iš 
Lietuvos dar augę rusų lai
kais, kada «nei druko nei 
rašto» caro erelis neleido. Iš 
jaunimo «Mūsų ^Lietuvą» re
tas kuris skaito. Dėl to ku
rie skaito «Mūsų Lietuvą» ir 
gali užsimokėti nors minima
lų kainą (gali duoti, kiek ga
li) ir to nedaro, nusižengia 
artimo meilei ir užkrauna ne 
panešamą naštą ant tų, «ku
rie vežimą veža, tuos ir pla
ka». Prašau visų laikraščio 
skaitytojų skubiai atsiųsti, 
kiek kas galite atsinaujinda

mi 1969 metams, o kas nega
li, irgi siuntinėsime, bet te
gul paprašo.

«M. L.» Administratorius
Jonas Bružikas, S. J.

H—fĮ 
iifiUUJMIU

PADĖKA JULIUI PIEPER

Julius Pieper ilgus metus 
nešiojo «Mūsų Lietuvą», nie
ko neimdamas ir kiekvienais 
metais atsilygindamas už pre 
numeratą. Jis paprašė dėl se
nyvo amžiaus paleisti dabar 
iš tų pareigų. Ačiū, Juliau, te 
gul Dievas Tau už tai atlygi
na, kad taip uoliai dirbai ir 
rėmei lietuvišką spaudą.

«Mūsų Lietuvos» 
Administracija

SKAITYKITE IB 
PLATINKITE VII 
NINTELI PIETŲ AMER|KOS 

SAVAITRAŠTI «MŪSŲ 

LIETUVA».

ĮSIDĖMĖTINI ADRESAI 
LIETUVOS ATSTOVYBES 
URUGUAY, MONTEVIDEO;

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

LIETUVIŲ BAŽNYČIA VILA

ZÈLINA: Rua Inacio ir Av 
Zelina, Mons. Pio Raga^i^s- 
kas, Tel. 63-597S.

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

TĖVAI JĖZUITAI: Rua Li 
tuania, 67, Mooka — Tel 
92-2268

LIETUVIŲ SĄJUNGA BRA 
ŽILI JO J — Pirmininkas p 
Aleksandras Bumblis, Rui 
Gen. Fonseca Teles, 606 
Tel. 81-6423.

Iždininkas p, J URGE GARI: 
KA. Rua Oratorio, 3093, 
Alto da Mooca.

LIETUVIŲ KALBOS 
PAMOKOS S. PAULY:

x V. ANASTACIO, Rua Gama 
can, 625 — trečiadieniai» 
18,30 vai.

MOOCA, Rua Lituania, 6? 
šeštadieniais 14 vai.

LIETUVIAMS PAMALDOS 
LAIKOMOS

V. Zelina parapijoje kasdit 
ną ir kiekvieną sekmadienį, 
kaip iki šioL

Mooca r. Lituania, 67 Lieti 
vių Namų koplyčioje:

Sekmadieniais ir šventadte 
niais 8,00 ir 17,00 vai.. Darbe 
dienomis 7 ir 7,30 vai., arbe 
atskirai susitarus dėl laikė* 
kai turimos metinės ar 7 d 
mišios;

Išpažintys čia klausomo» 
kasdieną prieš mišias,

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

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

Trečią:
Agua Rasa 8,30 valą 
Moinho Velho 11,30 vai., 
Lapa 16,30 vai.,
P ask utinį:
Vila Anastacio 8,30 vai., 
Vila Bonilha 11,15 vai. 
V. Prudente 18 vai.

Aleksas Kalinauskas
Advokatas

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

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 

f teikite ir įsitikinkite medžiagos ir darbo kokybe ir kaina

RIO DE JANEIRO

Rezidencija:
R. Joaquim Piza, 204 

Tel. 31-2548

Raštinė:
. 15 de Novembro, 244 

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

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

JONAS JAKUTIS
RUA COSTA BARROS, 352

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

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

VIENINTELIAI ATSTOVAI GARSIOJO VANDENS LINDOYA

IPMACÍ CARRIERS m.
Lindoya vanduo yra dduai žinomas gėrimas 
Kurio puikų veikom į žmogaus sveikatą jau 
visi yra vienbalsiai pripažinę. Pabandykite, 
sutikinkite ir visados naudokite!

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

Caixa Peštai 3967 S À O P A U L O

Z ® i Z '« Z «'* S
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LIETUVOS NACIONALINĖ

RUOŠKIMĖS DALYVAUTI VASARI016 MINĖC=
■ f . .

MARTYNO MAŽVYDO B1BLIOTI

3UA LITUÂNIA. 67 — MOÓCA ~ SÃO PAULO.

VALAKIC 23 D., VILA ZELINCJE
Mūsų širdinga padėka visiems, kurie atsilan

kė j a. a. KAROLIO LAUCEVIČIAUS šermenis, palydėjo jį į 
kapus, atėjo pasimelsti į 7-tos dienos Mišias ar pareiškė 
mums savo užuojautą.

Velionies žmona, sūnus ir 
duktė su šeimom.

IŠKILMINGAI ŠVĘSIME

Dar pirmą kartą taip iškil
mingai švęsime švento Kazi
miero atlaidus metinių para
pijos sukaktuvių proga, nes 
tik pernai sausio 31 d. buvo

OFICIALUS TARYBOS POSĖDIS šaukiamas kovo mėn.
7 dieną 19 vai. Dr. V. Kudirkos rūmuose.

Atskiri pakvietimai tarybos nariams nebus siunčiami.
Visų tarybos narių dalyvavimas būtinas.

Kun. J. Šeškevičius
/ Tarybos Pirmininkas

UOLUS «MŪSŲ LIETUVOS» 
PLATINTOJAS

Ką «Mūsų Lietuva» darytų 
be Juozo Baužio, kuris kas
met surenka dešimtis prenu
meratų ir atgabena šimtais 
tūkstančių senųjų kruzeirų 
Visa Vila Zelina nueikite pas 
jį įnaujai užsisakyti «Mūsų 
Lietuvą arba atsilyginti už 
praėjusius metus!

Ačiū Tau, Mielas Juozai, 
kad nė dėl senatvės neatsisa
kai to įkyraus ir nedėkingo 
darbo. Tėvynės meilė ir span 
dos reikalingumas Tave nuo
lat skatina prie to pasišven
timo.

Panaši padėka priklau ir 
seneliui Simonui Kuzmickui, 
Pranui Leitai, Kostukui, Mo
tiejui Sejūnui, Juozui Matelio- 
niui, Alfonsui Vidžūnui, St. 
Kubiliūnui, Stasiui Karalke- 
vičiui, Aleksandrui Vinkšnai- 
čiui, Antanui Lazdauskui, Mar 
celei Stankevičienei ir ki
tiems išnešiotojams ir platin 
tojams.

«Mūsų Lietuvos»
Administracija

JUSTAS BA1BOKAS

jau 27 metai kai deda naujas įvairiausias metalines du 
ris, o senas pataiso, kaip naujas. Pataiso ir įvairius 
užraktus.

Fabrica-se portas de aço ondulado e conserta-se 
porias usadas, deixando no estado de novas. Conserta- 
se qualquer fechadura, Fone 93-3687 (rec.) e 93-9889 
(prov.) Rua Camé, 773, Parque da Mooca, S. Paulo.

UŽSIMOKĖJO UŽ «M. L.».

Juozas Baužys 30 nėr., Vik 
toras Butkus 20 ncr. Po 15 
ncr. davė: Vladas Steponai
tis, Magdalena Jurgelevičie
nė, Ona Zalubienė, Jonas Bal
taduonis, Simas Pliundziulai- 
tis, Jonas Solano, Antonio Ba- 
kanauskas, Vincas Banys, Ve
ronika Vaišnorienė, Jurgis Ke 
zys, Jonas Jodelis, Silvestras 
Šermukšnis, Jose Dobrovols
kis.

Kiek mums žinoma, tuos 
konkursinius egzaminus jau 
išlaikė visiems pažįstama Liu 
cija Šukytė į Faculdade de 

____ -!TLetras, Nossa Senhora MediaI “ on tieira; Wilma Šimonytė į Uni v.^eiina versidade de S. Paulo (Far-
■ ■ ■ macia e Bioquímica); Walki-

GERAI PASISEKĘS 
PIKNIKAS

Praeitą sekmadienį, vasario 
9 dieną ivyko ilgai lauktasis 
piknikas į Praia Grande, San 
tos. į jį nuvažiavo visi tie, 
kurie neturi savo mašinų ar 
savo vilų važiuoti pavasaro
ti, pasimaudyti į jurą. Buvo 
labai gražu, linksma ir ma
lonu.

Tikrai reikia dėkoti Šv. Juo

zapo Vyrų Brolijai ir jos ener 
gingam pirmininkui Juozui 
Matelioniui už suorganizavi 
mą šio pikniko.
jiaenamn
ÍÍ—iwu

IŠLAIKĖ KONKURSINIUS 
EGZAMINUS

Šiemet labai daug studentų 
nori įstoti į universitetą. To
dėl įstojamieji egzaminai la
bai sunkūs. Studentai daug 
jiems ruošiasi ir per vasaros 
atostogas. Daugel vistiek ne
gali išlaikyti jų dėl labai di
delio konkursuose dalyvau
jančių skaičiaus.

ria Saviraitė į Universidade 
Catholica S. Paulo (Geogra
fia); Janetė Palakauskas L 
Universidade de S. Paulo 
(Farmacia e Bioquímica). Ki 
ti lietuviai vaikinai ir mergai 
tės išlaikė tuos egzaminus į 
Scientifico.

ŠLIUBAL Vila Zelinos baž
nyčioje priims Moterystės Sa 
kramentą vasario 15 d. 18 vai 
Antonio Scheffer su Sofija R. 
Verbiokaite.

Vasario S d. ten buvo palai 
minta moterystė Antano Lašai 
čio ir M. Rakauskaitės.

SSSI

MIŠIOS. Vasario 15 d. 7,30 
vai. bus 7 dienos mišios už 

ADVOKATĖ IRENA GRITĖNaS-SPINA

a a Igną "Žabali, vasario 17 
d. 19,30 vai. 30 dienos Mišios 
už aa Juozą Geležauską; 18 
d. 7 vai. 7-tos dienos Mišios 
už a a Joną Malecką; vasa
rio 19 d, 19 vai metinės mi
šios už aa Vladą Zalubą, gi 
19,30 vai, septintos dienos Mi 
šios už aa Augustą Kužiką,
HP3B5WBBH
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PELENŲ DIENA šventos Mi 
šios su pelenų šventinimu ir 
pabarstymu bus 7 vai. ryto.

iiKaaoaii

Šį Sekmadienį, Vasario 16 
proga, šv. Kazimiero parapi
jos koplyčioje, rua Lituania 
67 vakarinės MIŠIOS 17 vai. 
bus aukojamos už Lietuvos 
laisvę ir už ją kritusius sava 
norius, partizanus ir karius- 
Giedos «Aušros» choras.

DĖKOJA
Šv. Kazimiero Lietuvių Asme 
n nei Parapijai São Paulo
Brazilija.

Dėkojame Jums už jūsų 100 
dolerių auką. Auka įrašyta 
Jūsų parapijos vardu atsiųsta 
per tėvą J. Kidyką, S.J.

(pasirašo) P. Narutis 
Lietuvių Kankinių Koplyčios 

Komiteto vardu.

P. S. Norėtume paminėti, 
kad Jonas Dimša tai koply
čiai Romoje po šv. Petro ir 
Povilo bazilika paaukojo 100 
ncr.

įsteigta Asmeninė švento Ka
zimiero parapija visiems lie
tuviams, kurie gyvena São 
Paulo ir Santo Andrė vysku
pijose. Taip parašyta parapi
jos įsteigimo dokumentuose.

Iškilmės prasidės Dr, Vinco 
Kudirkos patalpose, Rua Li
tuânia, 67, |Mooca lygiai 17 
valanda su vyskupo iškilmin
gu pasitikimu, Toliau bus vys 
kup© Mišios, pamokslas, Auš
ros choras giedos lietuviškas 
Mišias, Kas prieis tą dieną iš 
pažinties ir šv. Komunijos 
gaus visuotinus atlaidus,

Po to bus užkandžiai. Už
kandžiai bus dovanai, bet už 
tat prašome, atnešti prieš tai 
produktų arba prisidėti pini
gine auka

Parapijos kunigai ir 
šventės rengėjai

inMBBBn 
ÜKBSHUIÜ

GIMTADIENIAI: Šiomis die 
nomis švenčia gimtadienius: 
Alfonsas Kublickas, M. Zizie- 
nė, U. Tokarevicz, A, Balta
duonienė, S, Žutautas, K, Vi- 
džiūnienė, O. Paškauskaitė,, 
M. Bartkevičienė, A. Kuzmic
kaitė-Žutautienė, A. Saldys, 
M. Jodelytė. Visiems gražiau 
si mūsų linkėjimai.

t”—»

MIRĖ

Nesenai, vasario 5 d. mirė 
Aleksas JUODIS, gyvenę8 
Perd’zes. Jis buvo |ilgametis 
«M. Lietuvos» skaitytojas. Po 
ra savaičių priaš savo mirtį 
dar užsimokėjo už prenume
ratą 1969 metams. Velionies 
žmonai ir giminėms reiškia
me užuojautą.
IIWTMMBm 
ÜBBBBÉÜ

Liet. Kat. Šv. Juozapo Vyrų 
Brolijos

VEIKLOS KALENDORIUS.

DR. 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 
Moocaj Fone 92-3991

Atende-se com hora marcada

DR JONAS NICIPORCIUKAS
Cirurgião Dentista

p/ Universidade de São Paulo
RAIOS X

Consultorio a Rua Cap" Pacheco Chaves, 1206,
Vila Prudente, Tel. 63-5352

praneša tautiečiams, kad daro inventarus, iškraustymus, 
skyrybas, nejudomo turto administravimą, z

RE NTOS MOKESČIO 
apskaičiavimą, fizinių ir juridinių asmenų deklaracijos 

'surašymą ir t. t.
Priima klientus savo raštinėje, esančioje Largo 

Sete de Setembro, 52, 6.0 andar, sala 607 
(priešais Forum) nuo 16 iki 18 valandos.

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 movei (ortopedia), 

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

Arti Dr. Vinco Kudirkos mokyklos rūmų.

Balandžio 20 d. Šv. Juozą 
po šventė: apeigos su proce 
sija.

Gegužės 4 d Brolijos 27 me 
tų veiklos jubiliejus.

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

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

Spalių 19 d. piknikas į Ju- 
rubatuba..

Lapkričio 16 d. Piknikas | 
Praia Grande, Santos.

ATSKIRO NUMERIO
KAINA 0,30
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