1

SVEIKI SUKIKE IK!JIJ1 1970 METU!
S

Šio Numerio Garbes Leidėjas

MR. 1

S. PAULO — BRASIL

—

1970

M.

SAUSIO — JANEIRO 1

žengiant i Naujuosius Metus
Pasibaigę 1969 metai mums lietuviams, kaip ir kitiems
Brazilijos gyventojams nebuvo lengvi. Tai dėl didelės saus
ros, vandens stokos, vis kylančių kainų ir mokesčių, teroris
tinių veiksmų, tebesitęsiančios kruzeiro inLiacijos (valdžia
šiais metais naujai išleido apyvarton 800 milijonų naujų kru
zeirų), stambiųjų pramonininkų ir prekybininkų bei kitų
egoizmo ir t.t.
1 J970 — Naujuosius Metus žengiant, reiktų mesti pla
tų žvilgsnį į praeitį ir ateitį, objektyviai šaltai įvertinti ealy
kus, pasidaryti atitinkamas išvadas, nors kartais jos ir nepa
tiktų mūsų savymilai.
ŪKINĖJE SRITYJE.

Be abejo, ir 1970-ji metai S. Paulo gyventojams nebus
lengvi. Prefektūra jau paskelbė pakeisianti mokesčius 20-89
proc. Pakils taip ’pat ir kainos
Bet pakils ir algos bei uždarbiai. Be to, turėtume pa
tys sau ir kitiems pasakyti; Vis dėlto MJbŲ GYVBN1M \S
LABAI PAGERĖJO. Niekada neturėjome tokio aukšto pragy
venimo lygio ir tiek valstybės ir miesto teikiamų įvairių pa
tarnavimų bei patogumų!
Turime žinoti, kad dabar pasiturintieji ir turtingieji —
nuo prefekto Faria Lima laikų —- yra priversti mokėti visus
savo mokesčius ir aukštą nuošimtį nuo rentos. Naujoji pre*
zidento Medici valdžia, atrodo, dar labiau juos paspaus, ap
valys administraciją nuo tinginių, korupcijos ir sudrausmins.
Mes galėtume taip pat atsisakyti daug nebūtinų išlaidų.
Daug taip sutaupyto pinigo būtų galima panaudoti kitų žmo
nių ir bendruomenės gyvenimui pagerinti.
AtroJo, ir tarptautiniame, politiniame gyvenime kova
eis už tą pat. Neturtingosios, mažai išsivysčiusios tautos
prašys, sieks ir reikalaus, net grasindamos pasukti į komu*
nis.inių kraštų bloką, kad pažangios turtingosios tautos su
mažintų savo prabangaus gyvenimo išlaidas, uždedamus mui
tus ir taip padėtų joms pašalpom, paskolom ir teisingesnėm
kainem už perkamus iš jų gaminius ir žaliavas.

RELIGINIAME GYVENIME
Praėjusiais metais religiniame ir bažnytiniame gyveni
me įvyko visa eilė dalykų, kurie ypač nepatiko vyresnei
kartai ir konservatyviems žmonėms. Buvo nemaža nusivyli
mo vykstančiom permainom ir kunigais.
Tačiau seną namą perreformuojant ar naują statant, vi
sada buvo dulkių, sąšlavų, nepatogumų, neįprastų pakeitimų.
Taip yra su Katalikų Bažnyčia šiais posantarybiniais metais.
Pakeičiant kai kurias liturgines apeigas, valdymosi formas,
įvyksta nesusipratimų, perdėjimų, neįprastų mums dar ne
aiškių pakeitimų, eigimosi būdų. Tačiau katalikiškasis TIKĖ
JIMAS IR BAŽNYČIA LIEKA TA PATi.
Jeigu nauji dalykai, naujas elgesys nėra s|i š k i nuo
dėmė, -- tebūnie vykdomi, tegu tarnauja Bažnyčiai ir jau
najai kartai geriau gyventi ir savaip garbintigDievą. Juk po
piežius ir vyskupai tai leido. Nebūkimė katalikiškesni už pa
tį popiežių! Norime ar nenorime, turima žinoti — senimas
visada su nepalankumu, net priešingumu žiūri į naujoves.
Jaunimas gi visada kritikavo ir kritikuos bei ieškos naujų
dalykų.
Ateinančiais 1970 metais turėtume dėti pastangų įsijaus
ti | tas naujas formas, vidujiniai įsigyventi į naujus dalykus;
ypatingai į naujai iškeliamus tris dalykus: 1) į vidujinį nuoiirdumą šlovinant Dievą, 2) į bendrą Dievo garbinimą pamal
dose ir 3) į krikščionio žemiškojo įpareigojimo vykdymą, bū
tent, kiekvienam paskirai ir visiems bendrai rūpintis, kad ir
kiti Dievo vaikai, žmonių grupės, klasės ir tautos turėtų taip
pat tikrai žmonišką pragyvenimą. Tai tas pats įsakymas;
«Mylėk artimą, kaip pats save!»
LIETUVIŠKAJAME GYVENIME.

Apžvelgiant visuomeninį São Paulo lietuvių kolonijos
gyvenimą, pastebime visą eilę ryškių objektų, darbų, kaip

D. “ XXII META,

keletą suruoštų minėjimų, pen
ketą koncertų, keletą geguži
nių, piknikinio pobūdžio «lie
tuvių Dieną», turėtas dvi Šeš
tadienio lietuviškas mokyklė
les, išlaikytą savaitrašti «Mū
sų Lietuva», pradėtus pentvar
kyti Dr. V. Kudirkos vardo
mokyklos pastatus’rua Lituania, 67, toliau gražinamą šv.
Juozapo bažnyčią Vilu Zelino
je, įsteigtą Lietuvių Savitar
pio Pagalbos veiklą ir kt.
' Bet jei būtų buvę daugiau
vienybės ir entuziazmo, būtų
buvę galima daug daugiau nu
veikti. O tos vienybės trūko.
Ir teismui išsprendus Sąjun
gos ir Jėzuitų bylą tarp jų
šalininkų nesutikimai nesibai
gė, ir vienybė nebuvo atsta
tyta; oficialiai net nemėginta
atstatyti! Dėl to daug tebeken
čia lietuviškasis gyvenimas,
o ypač jaunoji karta.
Mūsų nuomone, dalykas jau
yra baigtas. Užtat nebereikia
vis iš naujo užgauti žaizdą,
bet užgydyti ją! Vien laika*
jos neužgydys! Reiktų vieša
me rašte VIENIEMS KITŲ
ATSIPRAŠYTI už padarytus iš
eišokimus, įžeidimus, ir sutar
ti lankytis vieniems į kitų pa
rengimus, bendrai veikti ir
vieni kitiems padėti, Kad ir
naujos, nedidelės grupės —
'tegu tik dirba, veikia lietuvy
bės labui!. Jos vertos visų
mūsų paramos.
Žinoma, fanatikų, iš abiejų
pusių visada bus. Jie prieši
nosi ir priešinsis, nenusileis,kir
šins ir trauke į savo pusę. Jų
sudarytai viešai nuomonei ar
vedamai linijai būry nedrįs
viešai pasipriešinti ne tik a.a
žakalbiai, bet ir šiaip stiprios
asmenybės.
O tačiau reikia turėti pilie
tinės drąsos ir nebijoti pa
reikšti kitokią nuomonę bei
pareikalauti demokratiniu bū
du pasisakyti už ar prieš ją.
Tada ta saujelė, ta KELETOS
ŽMONIŲ MAŽUMA BUTŲ
PRIVERSTA pripažinti kad ji
neturi teisės taip toliau elgtis
ir užmesti daugumai savo
nuomonę... Atrodo, kad nėra
kito kelio. Nebent, jei ta sau
jelė pati susiprastų ir, maty
dama lietuvybei daromą žalą,
pati pasitrauktų ar nuoširdžiai
mėgintų atitaisyti ją,
Be to, Teikia ateinančiais
1970 metais įtraukti jaunąją
kartą į lietuviškąją veiklą.
Todėl senimas turėtų dėti
daug pastangų juos įtraukti ir
užleisti jiems palengva vado
vaujamae vietas. Viešai susi
taikius, dirbant bendrai sujungtom jėgom, būtų galima

yra JUBILIATAS KUN. BENEDIKTAS SUGINTAS
Sausio 3 dieną jam sueina lygiai 76' metai amžiaus, Gar "
bingą Jubiliatą ši.1 dingai sveikiname ir dėkojame už paramą
laikraščiui.
Dėkinga «Mūsų Lietuvos» Redakcija
ir Administracija
Nuoširdžiai sveikinu sū Šv. Kalėdų ir Naujų Metų Šven
temis, linkėdamas gausių antgamtinių malonių visai' Brazili
jos Lietuvių Kolonijai, draug su kilniais Dvasios Vadovais —
Kapelionais.
Jūsų buvęs Kapelionas
Kun Benediktas Sugintas
7024 So. Artesian Ave.
Chicago, IB., 60629, USA
Kadangi paštas suvėlino atnešti laišką, tai ši- tas sveikinimas nebetilpo kalėdiniame «Mūsų Lie
tuvos» numeryje. Red.
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75 METŲ KUN. B. SUGINTUI Deinantinio Jubiliejaus
proga* širdingai sveikina -Garbingą Jubiliatą Kun. Benediktą
Sugintą.
Šv. Kazimiero Asmeninės
Parapijos Kunigai

Brazilijos Lietuvių Bendruomenė širdingai sveikina
su NAUJAIS METAIS
visus musų kolonijos lietuvius, lietuves ir linki laimingų
1970 metų, daug pasisekimo ir našaus bendruomeninio darbo
B. L. B. Taryba ir Valdyba

įtraukti jaunąją kartą (vai
kus, jaunuolius-les, vedusiuosius) į lietuviškąjį gyvenimą,
veiklą bei akciją už Lietuvos
išlaisvinimą Brazilijos visuo
menėje. Taip 1970 metais iš
sisklaidytų tamsūs debesys
mūsų lietuviškosios kolonijos
padangėje.
Petras Daugintis, S.J-

Visa eilė valstybių Vyriau
sybių atsiuntė Šventam Sos
tui savo sveikinimus ir prita
rimus Taikos D’enai. Gi kul
tūriniai centrai, sporto klu
bai, artistų sambūriai plačiai
panaudojo meną išgarsinti tai
kos mintį. Buvo visa eilė kon
ferencijų per radiją ir tele
viziją.
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KAIP ATSILIEPTA?

NENUSISEKUSI ARABŲ
KO5FERENCIJA

VATIKANAS; Neseniai Vals
tybės Sekretorijatas paskelbė
davinius, kaip buvo atsiliepta
į popiežiaus 1968 m. paskelb
tą Taikos Dieną ir atsišauki
mus. 91 kraštų Nuncijai pa
siuntė pranešimus Romon.
Pagal juos daug kur buvo
•pecialios religinės apeigos.
Kai kuriose vietose buvo su
organizuotos vigilijos su mal
dom, giesmėm, atitinkamais
skaitymais, paaiškinimais, pa
sižadėjimais kitur į vyko šveot
kelionės. Kai kuriose srityse
buvo pravestos įvairių religi
jų ekumeninės, bendros pa
maldos ir deklaracijos, mani
festacijos.

RABAT. Praeitą savaitę vy
ko Arabų valstybių konferen
cija. kaip sudaryti vieningą
frontą Izraeliui sunaikinti, la
čiau kai buvo prieitas klausiapie konkretų kovos parėmi
mą pinigais, tai turtingesniosios arabų valstybės nepri a
rė. Net ne ajėgė paskelbti
bendro komunikato apie kon
ferencijos pabaigąj
Užtat šią savaitę vyko pasi
tarimai tarp trijų labiausiai
komunistuojančių arabų kraš
tų — Egipto, Sudano ir Libi
jos. Jie atrodo, sutarė remti
kovas ypač vykdomas žydų
užimtose arabų srityse.

Lietuvos nacionalinė
M.Mažvydo biblioteka
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no (per «Amerikos Balsą*).
Romos ir Vatikano radijo siųs
Iš Vyriausiojo Lietuvos Iš tuvai. Galų gale atgauta pro
laisvinimo Komiteto metinio grama ir Madrido ranijuje. Vai
seimo, įvykusio š m. gruodžio dyba paruošė ir išleido 50,000
6-9 dienomis New Yorke, su egzempliorių «Lituania» bro
žinome gana daug apie jo vei šiūrėlę anglų kalba.
klą. šiame seime dalyvavo 43
Jos pirmininkas dr. J. K.
atstovai ir apie tiek svečių. Valiūnas aplankė Vak. Vokie
VLIKĄ sudaro 15 lietuvių tijos, Šveicarijos, Prancūzijos,
partijų ir sambūrių atstovai.
Anglijos, Ispanijos valstybių
VEIKLOS SRITYS. VLIKO atsakingus pareigūnus, ieš
veikla Lietuvos laisvinimo ba kant palankumo bei pagalbos
re ėina dviem kryptim; įį pa Lietuvos laisvinimo bylai. Be
čius lietuvius — laisvuosius to, draug su Amerikos Lietu
ir pavergtuosius, kad jų pa vių Tarybos pirmininku lan
kanta ištvertų ir pastan kėsi Valstybės departamente
gos augtų Lietuvių lais ir pas visą eilę JAV senato
vės kovai; į svetimuosius, kad rių. Buvo nuvykęs ir Austra
jų dėmesys Lietuvos laisvini lijon.
mo bylai nesiliautų, o palan
OKU UOTĄ LIETUVA
kumas jai didėtų.
VLlKo valdyba važinėjo į yra informuota apie mūsų vei
lietuvių kolonijų sambūrius klą bei darbus. Ji yra dėkin
JAV-se, tarėsi su jų vadovais, ga jums visiems, kurie šau
davė daug pranešimų, suren kiate laisvajam pasauliui apie
gė 2 simpoziumus — viešus tautai ir kraštui daromas
pasikalbėjimus, kurių vienas skriaudas, genocidą, ūkinį iš
naudojimą ir. kas svarbiausia,
buvo skirtas jaunajai kartai.
lietuviškos dvasios, kalbos’
kultūros, istorijos, religijos
INFORMACIJOS BARE
bei kitų tautos gyvavimui rei
VLiKas leidžia ELTOS biu kalingų* šaltinių naikinimą —
letenius 7 kalbomis; lietuvių, pareiškė savo žodyje Seimui
anglų prancūzų, vokiečių, ita pirminkas dr. J. K. Valiūnas.
lų, ispanų (Pietų Amerikai) ir
Kovotojų Lietuvoje REIKA
arabų. Šie biuleteniai siunčia
mi valdžios įstaigoms, parla LAVIMAI MUMS, laisvėje gy
mentarams, įtakingiems asme venantiems, buvo ir tebėra
mms ir laikraščių redakci šie;
joms. I okupuotą Lietuvą ži
1. tikėkite ir jūs taip, kaip
nios perduodamos Wašingto- mes tėvynėje tikime, kad Lie

IS VLIKO VEIKLOS

Kritusieji už laisve
( ęsinys)
Bolševikų ir jų pataikūnų kova, kova prieš
partizanus buvo žvėriška. Kad partizanai iš kar
to nebausdavo išdavikų, bet juos pirma perspė
davo, paliudija ir Aid. Veržauskienė, kurios bro
lis tarnavo Panevėžio stribų būryje ir kovojo
prieš tuos pačius partizanus, kuriems Vadovavo
broliai Šidlauskai, o vėliau — R. Petronis.
Ji liudijo teisme; «...vėliau banditai dar bu
vo atėję pas mus du kartus. Jie vėl reikalavo,
kad brolis išstotų iš liaudies gynėjų būrio, vadi
no jį «kraugeriu», šaudančiu savo brolius»...
Apie banditų atvykimą tėvas žodžiu pranešdavo
valdžios organams. Tačiau mano brolis ir toliau
tarnavo liaudies gynėju ..».
AVIACIJOS KAPITONAS ALBINAS
TINDŽIULIS
Vienas iš tų, su kuriais paskutiniais teko at
sisveikinti 1944 metais liepos mėnesį, traukiantis
iš gimtojo Vaičiaus ribų, buvo aviacijos kapito
nas Albinas Tindžiulis. Jo mirtį 1949 metų sau
sio mėnesį kovos lauke paskelbė LTSR Mokslų
Akademijos išleistasis «Ąrkyvinių dokumentų»
penktasis rinkinys».
Smulkesnių jo gyvenimo, žinių neturime. Su
sipažinome su juo vokiečių okupacijos metais
Salamiesčio apylinkėse. Kur tik pasisukdavo ka
pitonas Tindžiulis, ten pasklisdavo prieš vokiečius-nacius pogrindžio spauda, o jaunimas burda
vosi aplink jį. Porą kartų Biržuose pastebėjau,
kaip kapitonas Tindžiulis dviračiu praslinko pro
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LIETUVA

tuva vėl bus laisva ir nepri
Tarp kitų darbų, nutarta ra
ginti
lietuvius plačiai paminė
klausoma ;
ti 50 metų nuo Lietuvos Stei
2 vyresniajai kartai nyks
giamojo Seimo Susirinkimo
tant, muškit jaunimą, kad jis
(1920 m. gegužės 15 d.) siek
būtų lietuviškas, kad suprastų
ti užtikrinti Lietuvos diploma
Lietuvos reikalus ir juos gin
tinio atstovavimo tęstinumą ir
tų laisvajame pasaulyje;
efektyvumą, įsteigti judrią
3. darykite, ką tik galite, Jaunimo Komisiją, studijuoti
padėti mums sunkioje kovoje įsteigimą pajėgaus Informaci
prieš okupantą.
jos Centro ir t.t., sekti ir in
formuoti būsimos Europos rau
STIPRI LIETUVIŲ IŠEIVIJA
gumo konferencijos dąrbus,
«Lietuvių išeivija dar nie kad nenukentėtų Lietuvos oku
kuomet neturėjo savo eilėse pacijos nepripažinimo reikalas
tokio didelio skaičiaus taip iš
IŠRINKTA NAUJOJI VLIKO
kilių intelektualų, niekada ne VALDYBA: pirmininkas dr. J.
turėjo tiek daug universite K. Valiūnas, vicepirmininkai
tuose studijuojančio jaunimo — J. Audėnas ir dr. Br. Neir niekada nebuvo tokia tur mickas, sekretoriumi — St.
tinga materialiniais ištekliais. Dzikas, finansų tvarkytoju —
Mes turime tas jėgas apjung J. Valaitis, nariu mokslo ir
ti dar stipriau bei uždegti ko studijų reikalams — dr. J.
vai už teisybę, laisvę žmo Puzinas ir nariu jaunimo rei
gaus teises pavergtame kraš kalams — R. Kezys.
te» — kalbėję pirmininkas dr.
ííbmhsqííí
J. K. Valiūnas.
Laisvojo pasaul o lietuviai,
KANADOS LIETUVIU
ypač susipratę geros valios
KATALIKU CENTRAS
lietuviai, beveik be jokių išim
čių remia Vyriautio Lietuvos buvo sudarytas lapkričio 1 d.
Išlaisvinimo Komiteto veiklą Toronto mieste įvykusiame
ir supranta jo darbo vertę- Kanados lietuvių parapijų ir
Praeitais metais pėr 11 mene draugijų atstovų suvažiavime.
šių VLIKo įplaukos siekė virš Šio suvažiavimo tikslas buvo
26.000 dolerių. Jie surinkti apjungti Kanados lietuvių ka
daugiausia per Vasario 16 talikų pajėgas pagal naują
minėjimus, Kanados lietuviai posantarybinę dvasią.
suaukojo 8.000 dolerių.
Centras sudarytas iš 15 as
— Tiktai tuomet, kai viso menų, kad apimtų visas jė
pasaulio lietuviai aktyviai reik gas, Suvažiavime dalyvavo
šis Lietuvos laisvinimo darbe, 79 atstovai ir 3 svečiai; iš To
Lietuvos okupantui bus suduo ronto 45, Hamiltono 9, Montas didelis smūgis. Visi ir vi trealio 7, Londono 4, St. Ca
sur turime iškelti sovietinę therines 4, Delhi 7, Sudburio
nedorybę — parodyti, kad ne 1, Otavos 1.
lietuvių tauta pati pasikvietė
Centro pirmininku išrink
okupantus, bet Lietuva yra iš
anksto suplanuoto sovietinio tas pasaulietis dr J. Sungaiimperializmo auka, nurodė Ja, 1-u vicepirmininku - kun.
Placidas Barius. Kanados Lie
VLIKo vicepirmininkas J. Au tuvių Katalikų Centras bus
dėnas, kalbėdamas apie veik nepolitinė institucija, veikiau
los programą 1970 metais.
ti religinėje-moralinėje srity-

ten, kur buvo didesnė vokiečių žandarų ar ka
reivių spūstis. Tokia jau buvo mūsų kovotojų
taktika — kad tavęs neįtartų praeik pačiam vėl
niui pro pat nosį. Juk ir J. Daumantas «Partiza
nuose» rašo, kad jis, kai nelegaliai važinėdavęs
traukiniu, eidavęs į tuos vagono skyrius, k’ r bū
davo susimetusios partijos ar NKVD viršūnės.
Kai 1944 metais tpontaniškai susitvėrė gen.
P. Plechavičiaus vietinė Rinktinė, kapitonas Tin
džiulis gavo kuopos vado vietą Karo Mokykloje
Marijampolėje. Atsitiktinai buvau paskirtas į jo
kuopą.
Baisiųjų kuopos sunaikinimo pinklių išven
giau tik per kuopos vadą. Nacių puolimo išva
karėse jis pasiuntė mane atostogų į Biržus. įda
vė du pakietus; viename buvo cigaretės, kitame
pogrindžio spauda.
Kelioms dienoms praslinkus po įvykių Mariampolėje, kai naciai užpuolė ir išsklaidė Vieti
nės Rinktinės batalionus ir Karo Mokyklą, ir
kpt. Tindžiulis vėl atsirado Biržų krašte. Ir pasi
liko Čia iki galo, nes ’š rytų jau artėjo baisio
sios kaitros dienos. Berods, tuometinio Biržų ap
skrities komendanto pulk. Genio jis buvo paskir
tas pietinės Biržų dalies kariniu viršininku, Dar
bolševikams neatėjus, aplink save jis būrė parti
zanūs ir ruošė juos kovos dienoms. Kaip visa
tauta, taip ir jis netikėjo, kad ta kova užsitęs
ilgus metus ir kovos lauke kris geriausi jo vy
rai. Bet tikrovė pasirodė kitokia — svajotąsias
pergalės viltis šiandien liudija kapai be jokių
ženklų.
1944 m. liepos 23 d. naktį kpt. Tindžiulis su
keliais leitenantais atvedė mūsų būrį iki Pasvaio. Užpalkayje mūsų su automatais rankose jau

sausio 1 d

je, sudarančioje atramą ir lie
tuviškumo ugdymai. Jo veik
la neprivalo kryžiuotis su Ka
nados Lietuvių Bendruome
nės veikla.
IlBTOMBt
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KANADOS SOSTINĖJE
OTAVOJE

Jos tautinių šokių grupė
«Žilvytis» dalyvavo Nova Seo
tia provincijos Port Hawkes
bury Folks Art Council su
ruoštame meno festivalyje spa
lio mėnesį. Grupei vadovau
ja Bendruomenės kultūrinių
parengimų vadovė Z. Balsevičienė.
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Hekssbíí

ŠEŠTADIENIO MOKYKLOJE
yra dvi grupės su 15 vaikų.
Mokyklos reikalais be Ben
druomenės vadovybės, rūpini
si ir energingas tėvu komi
tetas.
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DAILININKĖS ANASTAZIJOS
TA MOŠAI T ENĖS
dailės parodą, suruoštą Little
Theatre paveikslų galerijojej
be lietuvių aplankė dar virš
5 000 asmenų. Parodai pasi
baigus Bendruomenės vado
vybė ir kiti suruošė dailinin
kei Anastazijai ir Antanui Ta
mošaičiams kuklias vaišes.
Jie yra paaukoję keletą sa
vo paveikslų Lietuvos Fondo
parėmimui. Užt«t oedidutėOttavos apylinkės valdyba ga
lėjo įnešti į Tautos Fondą
8U0 dolerių-.
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liejosi raudonoji lava. Kpt, Tindžiulio ir kitų ka
rininkų nuomonės, stovint ant lamtingos ribos
išsiskyrė. Kapitonas su dalimi vyrų pasuko atgal
į’rytus c mes su jaunesniaisiais karininkais —
į vakarus.
Iš tų kurie sn kpt. Tindžiuliu pasuko J ry
tus, šiandien nė vienas nebeatsiekaMena. Juos
ištiko partizanų likimas —• mirtis, Tarp jų ir An
taną Užubalį jauną lietuvį patriotą, — salamiestėną, vis buvusį šalia kapitono, (domu, kad paty
ręs kovotojas k pitonas Tindžiulis, nelygios ko
vos lauke išsilaikė ketverius metus su puse, iki
1949 metų sausio mėnesio. Jo mirties dienos ir
vietos Lietuvos priešai neskelbia, kaip ir dauge
lio kitų partizanų vadų. Bijosi,.kad jų kapai ne
liktų žmonių lankomomis šventovėmis, o jų mir
ties datos — gedulo ir vilties šventėmis.

Apie kapitono Tindžiulio vadovaujamų par
tizanų veiklą labai mažai težinome. Lietuvos oku
pantas tesišvaisto vienu bendru žodžiu: «Tindžiu
lio gaujos» Tikėkim, kad ta medžiaga tebėra gy
vosios tautos atmintyje, namuose.
Biržėnų partizanų likimo vieną skaudų Įvy
kį aprašė gyvasis jo liudininkas kun. K. Balnys
(«I Laisvę», 1955 m. Nr. 5»):
Bnvo 1946 metų vasaros atostogos? įsėdau į
siaurąjį traukinėlį ir pajudėjau Biržų pusėn ..pas
savo mokslo draugą Gediminą. Vieną pavakarę
grįžom su juo namo, gimnazijos pusėn. Staiga
pastebėjom nemažą žmonių būrelį aikštėje. Iš
ten buvo girdimas tylus verksmas, Norėjau spruk
ti, bet Gediminas pačiupo mane už rankos ir ve
dėsi arčiau prie žmonių.

^Bus daugiau)
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Kas atsitiko per praeitus 1969 metus?

Beveik niekam nepastebint,
liepos pabaigoje Ispanijos dik
GEGUŽIS
tatorius Franco formaliai ats
LIETUVIŠKOS MINTIES SAVAITRAŠTIS
BERETOR RESPONSÁVEL DR. JOHÊ FERREIRA CARRATO
Per šimtmečius laikomi an tatė monarchiją, parinkdamas
REDATOR: JONAS KIDYKAS
tros rūšies piliečiais, gegužės kunigaikštį Dom Juan Carlos
Administr..- Jonas Bružikas
pradžioje subruzdo Ulsterio savo įpėdiniu. Mažai kas pas
PRENUMERATOS KAINA METAMS: N Cr.$ 20,00 visoje P- katalikai ir susikibo su pro tebėjo ir Hondūro bei EI Sal
Amerikoje. GARBĖS PRENUMERATA NCr.il 100 00testantais Londoiiderio mies vadoro karą, kurį sustabdė P.
Paskiro Nr. Kaina Cr.?e 40
te. Kadangi visame UIsteryje Amerikos Organizacija.
SKELBIMAI: pirmame puslapyje NCr. $ 40,00 paskutiniajame viešpatauja ta pati katalikų
RUGPJŪTIS
NCr$ 20,00. viduriniuose puslapiuose NCr. 15.00
diskriminacija, kruvinos muš
Ilgalaikiams skelbimams daroma nuolaida
Rugpjūčio mėnesį Prancūzi
tynės greitai persimetė ir į
ja
nuvertino franką ir atšven
kitus miestus, Matydama, kad
Straipsnius ir korespondencijas redakcija taiso savo susirėmimai tęsis ir toliau, tė 200 metų Napoleono gimtą
nuožiūra. Nenaudoti straipsniai grąžinami tik autoriui pra Anglija pasiuntė kariuomenės dienį, Čekoslovakija paminėjo
■iant. Pavarde pasirašyti straipsniai nebūtinai išreiškia redak dalinius, nuginklavo Ulsterio rusų invaziją, popiežius aplan
cijos nuomonę. Už skelbimų turinį ir kalbą redakcija neatsako. policiją, susidedančią beveik kė Afriką, o Siaurės Airija
iš protestantų ir liepė baigti vėl pergyveno protestantų k
diskriminaciją. Riaušių metu katalikų peštynes. Sį kartą
pasižymėjo katalikė Bernade peštynės virto kova, kurioje
ta Daviin, 22 metų merginai buvo 4 užmušti ir apie 200 su
balandžio mėnesį išrink’a į žeistų. Kovas sustabdė britų
kariai.
Anglijos parlamentą.
Iš purvinos, puvėsių pilnos balos švaraus vandens neIšvaldęs Prancūziją beveik
RUGSĖJIS
pasisemsi. Abejojimų, sumišimų, kovų įaudrintoje žmonijoje
12
metų,
gegužės
mėnesį
gen.
laimės žiedo nerasi. Tai kad ir kažkiek ir kažkaip vieni ki
Rugsėjo 1 dieną jauni Libi
tiems linkėtume laimės šiems prasidedantiems Naujiems — De Gaulle pralaimėjo plebis
jos
karininkai nuvertė monar
1970 = Metams, jos nebus nė kiek daugiau negu buvo 1969 citą ir išvažiavo į Airiją atos
metais, jei mes tos laimės tikėsimės iš žmonių išminties ir togų. Tačiau De Gaulle pasi chiją ir sudarė karinę vyriau
Atrodo, kad jie suka į
širdies. Tai nėra pesimistiški žodžiai. Tokia yra mūsų moder liks istorine asmenybe. Di- sybę.
kairiąją
pusę. Galimas daik
niškojo gyvenimo tikrovė. Ir ji nieku, laimės atžvilgiu, nesis džiausieji jo nuopelnai yra
tas, kad iš gausių alyvos šal
kiria nuo taip vadinamųjų primityviųjų laikų. Kaip anuomet, šie: jis leido Prancūzijos ko
tinių daugiau naudos turės vi
taip ir šiandien žmogus vienas savo jėgomis neįstengia su lonijoms pasisakyti, ar nori sas kraštas. Seniau pajamos
neprikiauscmybės, jis suteikė
sikurti to vardo vertos LAIMĖS.
laisvę Alžyrijai ir davė Pran už alyvą subirėdavo į didikų
O visgi yra ir tikroji laimė, ir tikras jon kelias. Ir ji cūzijai naują
konstituciją- ir ministerių kišenes,
yra tikrai pasiekiama. Laimė atėjo Kūdikio pavidalu Betlie Naujas Prancūzijos preziden
Organizuojantis naujai Libi
jum Laimė suklestėjo kruvinais žiedais Kryžiaus medyje. tas G Pompidou tęsia jo dar jos vyriausybei,, Egipto sosti
Laimė randama tyliame altoriaus nameliūkštyje, kiekvienoje bą, mažai nukrypdamas nuo nėje vyko penkių arabų valsmažytėje baltutėje Ostijoje, jei tik mokam ja pasinaudoti. De Gaulle linijos.
tyoių pasitarimai, kurie neda
Pagaliau, tos dieviškos laimės prisotinta žmogaus širdis, ar
vė rezultatų. Rugsėjo 3 dieną
geriau, visa asmenybė, spinduliuoja laimę savo aplinkai, na
BIRŽELIS
mirė S. Vietnamo prezidentas
miškiams, kaimynams, darbovietėje, tautoje.
Birželio viduryje Maskvo Ho Či Min. Jis padėjo pran
Šitos laimės negalima suorganizuoti masiniai. Ją įsigy
je įvyko tarptautinis komunis cūzams įsteigti komunistų par
ti, ją pajusti, ja susižavėti reikia kiekvienam paskiram žmo
tų suvažiavimas, kuriame iš tiją, o pats išvyko į Maskvą,
gui pačiam. Tada jis nė pats to sąmoningai nesiekdamas, sa ryškėjo nemažas komunistų kur 1922 m. susipažino su Le
vaime užkrės laime ir kitus. Laimės tuščia širdis neduos jos susiskaldymas. Nors komunis ninu. Grįžęs namo, jis pradė
kitiems. Laimės kupina širdis neįstengs jos palaikyti sau.
tų partija veikia 1G0 kraštų, jo organizuoti komunistus ir
Ar tikrai tikėsim, jog 1970 metų laimės šaltinis yra bet 25 iš jų ueaisiuntė į Mas partizanus, o 1954 m. sumušė
mums gimęs Kristus? Ar eisim pas Jį laimės pasisemti? Jei kvą savo atstovų. Daugelis prancūzus. 1959 m. perėjo j
ne — tuščias bus mūsų Laimingų Naujų Metų linkėjimas. Ne atstovų kritikavo Sovietus už atvirą kovą su P. Vietnamu.
išgertos šampano bonkos, ne įsivaizduota išmintis, kultūra Čekoslovakijos invaziją.Trys
Išsiliejus kraujui smegeny
technika, ir ne milijonai bankuose neša žmogui laimę, o tas atstovai pareiškė, kad nepasi se, iš rikiuotės išėjo ir Brazi
kurs pats yra MEILĖ, kurs yra vienintelė tikroji TIESA, vie rašys rusų paruoštų konferen lijos prezidentas Gosią e Sii
nintėlis pilnutinis GYVENIMAS ir vienintelis KELIAS į tą gy cijos rezoliucijų. Gal įdomiau va, Po šešių savaičių užkuli
venimą, tiesa ir meilė. Kas Jį atmeta, tas atmeta laimę — sias konferencijos reiškinys siniu manevrų, Brazilijos pre
LAIMĖ TIK PER KRISTŲ, TIK SU KRISTUMI, TIK KRIS buvo tas, kad daugelis komu zidentu tapo gen. Medici. Jis
TUJE!
nistų nebenori sekti Maskvos sakė, kad kreips dėmesį į dar
nustatytų gairių.
bininkų, mažažemių ir beže
mių reikalus.
Savitarpio Pagalbos Tarnybos Veikla
LIEPA
Rugsėjo 28 d. vokiečiai iš
Brazilijos Lietuvių Bendruo mažai darbo suorganizuoti
sirinko
naują parlamentą, į
Visus politinius vasaros įvy
menės Savitarpio Pagalbos Šalpos Fondą paremti studen kius nustelbė istorinė trijų kurį neįeina nei vienas komu
Tarnyba nu® pat savo įsikūri tei Leokadijai Aleknavičiūtei, JAV astronautu kelionė, ku nistų ir neonacių atstovas.
mo (1969 m. birželis) stengė išvykusiai Portugalijon studi rie liepos 21 dieną nusileido Naują Vokietijos vyriausybę
si suorganizuoti pagalbos rei juoti medicinos. Aleknavičiū ant mėnulio. Norėdamas atžy sudarė socialistai su laisvųjų
kalingų lietuvių šeimų šelpi tės Fondui aukojo vienkarti mėti tą įvykį ir page bti vi demokratų atstovais. Kancle
mą. I jos balsą atsiliepė daug ne auka ir mėnesiniais įna sos tautos pastangas, pats ris Willy Brandt nori glaudes
geraširdžių lietuvių, Jie suau šais Jurgis ir Algirdas Slieso JAV prezidentas sutiko laimia nių ryšių su Rytų^Vokietija ir
kojo 890 naujų kruzeirų ir raičiai, jų draugai Trol ir gai sugrįžusius astronautus ir pripažįsta Lenkijos ir Vokie
tuziną didesnių ir mažesnių Goyana firmų vadovai, J. Ba- juos nuoširdžiai pasveikino- tijos rubežių Kitose srityse
ryšulių rūbų. Berods, dar ne čelis, Baltaduonis, J. Limša, Paskui prezidentas leidosi į jis mažai atsitolins nuo Kiepaskelbta spaudoje aukoję pi T. Jėzuitai, St. Karalkevičius Aziją ir Europą (Rumuniją ir singerio linijos.
nigais: Jonas Jakutis, Ricar Dom. Laucius, Meškauskai, Angliją) ir pareiškė, kad Ame
Bijodamas pralaimėti busi
do, :Gereaiez, P. Šimonis, kun. J. Šeškevičius, Aid. Va rika gerbsianti pasirašytas su muosius prezidento rinkimus,
Vinkšnaičiai, J. Baužys ir gal lavičiūtė, H. Valavičiaus šei tarti?, bet vargu ar besiųsian generolas Ovando nuvertė Bo
dar vienas antras. Kai kurie ma, J. Vaišnora ir Pr. Zagors ti savo karius į užsienį. Tuo livijos prezidentą Salinas ir
aukotojai nenorėjo būti skel kienė V. ir 1. Tūbeliai. Be to, tarpu Azijoje yra virš vieno pats pasiskelbė prezidentu.
biami, o kai kurie rūbų rin iš keiktos rėmė jų dar nepa milijono JAV karių.
Tai yra jau 185-toji revoliuci
kėjai nepadavė pavardžių.
imta mėnesiniai įnašai.
ja Bolivijoje. Kitam kandida
Iki šiol sušelpta drabužiais
Viso Aleknavičiūtės Fondas
tui į prezidentus jis uždėjo
14 lietuvių šeimų, gi vienkar gavo i.110 ncr. įteikė Leoka nyba surinko aukų pinigais namų areštą. Spaudžiamas mi
tine ar mėnesine pašalpa 9 dijai Aleknavičiūtei 1.070 ncr. 2,000 ncr., gi išleido šalpai nisterių, jis suvalstybino «Gül
šeimos, kurioms suteikta 300 Be to, mums yra žinoma, kad 1.5.0 ncr., neskaitant duotų Io» alyvą ir žmonių akyse ta
ncr.. Be to, duota lietuvių vai kai kurie tautiečiai ją šelpia drabužių. Pagalbos Tarnybos po didvyriu. Bet dabar Ovan.
kūčių Kalėdų Eglutei pareng tiesiog per Aleknavičių šei Valdyba nuoširdžiai dėkoja vi do yra labai susirūpinęs, nes
ti 100 ncr.’
mą. Jie čia neišvardyti,
siems geraširdžiams aukoto «Gulfas» atsisakė pirkti su
valstybintą alyvą, o naujų rin
Tarnybos valdyba įdėjo ne
Tad Savitarpio Pagalbos Tar jams '
SÃO P AULO, 13 S.P.
TELEF. 92-2263

LAIMĖS KELIAS

(pabaiga)

1970 m. sausio 1 d

kų nelengva rasti.
Savotišką revoliuciją pergy
veno rudeniop ir Čekoslova
kija, kur pasikeitė ministeilų
kabinetas, o Dubčekas buvo
pašalintas iš partijos prezidiu
mo ir seimo pirmininko vie
tos. Kadangi Dubčekas yra la
bai populiarus, jis paliktas
centraliniame partijos komite
te, kuriame yra 165 nariai.
Taip pat ir artimas Dubčeko
bendradarbis J. Smirkovsky
neteko visų savo pareigų. Iš
viso buvo pašalinti 29 pažan
gūs centralinio komiteto na
riai. L. Stcougal, Maskvos bi
čiulis, reikalavo, kad Dubče
kas ir kiti būtų teisiami. Ta
čiau prezidentas Sv^bida pa
reiškė, kad, kol jis bus prezi
dentu, nebus keliamos jokios
politinės bylos. Bet šiaip Če
koslovakijoje viešpatauja nor
mali komunistinė padėtis su
spaudos, televizijos ir radijo
cenzūra, su slapta policija ir
su geLžine uždanga, Kad
žmonės nebėgtų į užsienį, nau
joji vyriausybė atšaukė 100.
000 išduotų vizų. Iki šiol į už
sienį pabėgo apie 90000 čekų.

SPALIS
Spalio mėnesį nežinomais
sumetimais vienas policinin
kas nušovė Somalijos prezi
dentą Sermarkę. įtardamas,
kad atentatą įkvėpė ministeris pirmininkas, Somalijos ka
riuomenės vadas apšaudė
premjero butą ir pasiskelbė
prezidentu. Atrodo, kad nau
joji vyriausybė turi daug sim
patijų Rusijai, iš kur gauna
ginklų, Ji žada remti partiza
nus, norinčius atgauti iš Etio
pijos ir Kenijos Somalijos da
lis.
Spalio 15 d. JAV įvyko di
delės demonstracijos, kad pre
zidentas Niksonas tuojai ati
trauktų kariuomenę iš'Vietnamo, Tačiau pasirodė,|kad 77%
amerikiečių pritaria Niksono
nusistatymui pasilikti Vietna
me tol kol Pietų Vietnamas
galės perimti visą karo r aštą.

LAPKRITIS
Lapkričio pradžioje Portu
galijoje buvo parlamento rin
kimai, kuriuos laimėjo kon
servatyvi Salazaro partija.
Nors pats Salazaras dėl ne
sveikatos jau virš metų ne
bėra premjeru, bet jis šaukia
buvusio kabineto pasėdžius ir
leidžia potvarkius. Mat, nie
kas nedrįsta jam pasakyti,
kad Portugalija turi naują mi
nisterių pirmininką. Dabarti
nis Portugalijos premjeras Dr.
Caetano yra pažangesnis, bet
ir jis varžo piliečių laisvę ir
trukdo opozicijai, Portugalija
yra skurdžiausias Vakarų Eu
ropos kraštas, turįs net 40%
analfabetų. Vidutinės vieno
žmogaus metinės pajamos sie
kia 4-Q0 dolerių. Didelę paja
mų dralį Portugalija sukiša į
kariuomenę, kad galėtų išlai
kyti savo kolonijas. Vyrai tar
nauja kariuomenėje net 4 me
tus, o iš kolonijų semia sau
naudą tik didelės bendrovės.
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Organizuojantis naujai Libi
jum Laimė suklestėjo kruvinais žiedais Kryžiaus medyje. tas G Pompidou tęsia jo dar jos vyriausybei,, Egipto sosti
Laimė randama tyliame altoriaus nameliūkštyje, kiekvienoje bą, mažai nukrypdamas nuo nėje vyko penkių arabų valsmažytėje baltutėje Ostijoje, jei tik mokam ja pasinaudoti. De Gaulle linijos.
tyoių pasitarimai, kurie neda
Pagaliau, tos dieviškos laimės prisotinta žmogaus širdis, ar
vė rezultatų. Rugsėjo 3 dieną
geriau, visa asmenybė, spinduliuoja laimę savo aplinkai, na
BIRŽELIS
mirė S. Vietnamo prezidentas
miškiams, kaimynams, darbovietėje, tautoje.
Birželio viduryje Maskvo Ho Či Min. Jis padėjo pran
Šitos laimės negalima suorganizuoti masiniai. Ją įsigy
je įvyko tarptautinis komunis cūzams įsteigti komunistų par
ti, ją pajusti, ja susižavėti reikia kiekvienam paskiram žmo
tų suvažiavimas, kuriame iš tiją, o pats išvyko į Maskvą,
gui pačiam. Tada jis nė pats to sąmoningai nesiekdamas, sa ryškėjo nemažas komunistų kur 1922 m. susipažino su Le
vaime užkrės laime ir kitus. Laimės tuščia širdis neduos jos susiskaldymas. Nors komunis ninu. Grįžęs namo, jis pradė
kitiems. Laimės kupina širdis neįstengs jos palaikyti sau.
tų partija veikia 1G0 kraštų, jo organizuoti komunistus ir
Ar tikrai tikėsim, jog 1970 metų laimės šaltinis yra bet 25 iš jų ueaisiuntė į Mas partizanus, o 1954 m. sumušė
mums gimęs Kristus? Ar eisim pas Jį laimės pasisemti? Jei kvą savo atstovų. Daugelis prancūzus. 1959 m. perėjo j
ne — tuščias bus mūsų Laimingų Naujų Metų linkėjimas. Ne atstovų kritikavo Sovietus už atvirą kovą su P. Vietnamu.
išgertos šampano bonkos, ne įsivaizduota išmintis, kultūra Čekoslovakijos invaziją.Trys
Išsiliejus kraujui smegeny
technika, ir ne milijonai bankuose neša žmogui laimę, o tas atstovai pareiškė, kad nepasi se, iš rikiuotės išėjo ir Brazi
kurs pats yra MEILĖ, kurs yra vienintelė tikroji TIESA, vie rašys rusų paruoštų konferen lijos prezidentas Gosią e Sii
nintėlis pilnutinis GYVENIMAS ir vienintelis KELIAS į tą gy cijos rezoliucijų. Gal įdomiau va, Po šešių savaičių užkuli
venimą, tiesa ir meilė. Kas Jį atmeta, tas atmeta laimę — sias konferencijos reiškinys siniu manevrų, Brazilijos pre
LAIMĖ TIK PER KRISTŲ, TIK SU KRISTUMI, TIK KRIS buvo tas, kad daugelis komu zidentu tapo gen. Medici. Jis
TUJE!
nistų nebenori sekti Maskvos sakė, kad kreips dėmesį į dar
nustatytų gairių.
bininkų, mažažemių ir beže
mių reikalus.
Savitarpio Pagalbos Tarnybos Veikla
LIEPA
Rugsėjo 28 d. vokiečiai iš
Brazilijos Lietuvių Bendruo mažai darbo suorganizuoti
sirinko
naują parlamentą, į
Visus politinius vasaros įvy
menės Savitarpio Pagalbos Šalpos Fondą paremti studen kius nustelbė istorinė trijų kurį neįeina nei vienas komu
Tarnyba nu® pat savo įsikūri tei Leokadijai Aleknavičiūtei, JAV astronautu kelionė, ku nistų ir neonacių atstovas.
mo (1969 m. birželis) stengė išvykusiai Portugalijon studi rie liepos 21 dieną nusileido Naują Vokietijos vyriausybę
si suorganizuoti pagalbos rei juoti medicinos. Aleknavičiū ant mėnulio. Norėdamas atžy sudarė socialistai su laisvųjų
kalingų lietuvių šeimų šelpi tės Fondui aukojo vienkarti mėti tą įvykį ir page bti vi demokratų atstovais. Kancle
mą. I jos balsą atsiliepė daug ne auka ir mėnesiniais įna sos tautos pastangas, pats ris Willy Brandt nori glaudes
geraširdžių lietuvių, Jie suau šais Jurgis ir Algirdas Slieso JAV prezidentas sutiko laimia nių ryšių su Rytų^Vokietija ir
kojo 890 naujų kruzeirų ir raičiai, jų draugai Trol ir gai sugrįžusius astronautus ir pripažįsta Lenkijos ir Vokie
tuziną didesnių ir mažesnių Goyana firmų vadovai, J. Ba- juos nuoširdžiai pasveikino- tijos rubežių Kitose srityse
ryšulių rūbų. Berods, dar ne čelis, Baltaduonis, J. Limša, Paskui prezidentas leidosi į jis mažai atsitolins nuo Kiepaskelbta spaudoje aukoję pi T. Jėzuitai, St. Karalkevičius Aziją ir Europą (Rumuniją ir singerio linijos.
nigais: Jonas Jakutis, Ricar Dom. Laucius, Meškauskai, Angliją) ir pareiškė, kad Ame
Bijodamas pralaimėti busi
do, :Gereaiez, P. Šimonis, kun. J. Šeškevičius, Aid. Va rika gerbsianti pasirašytas su muosius prezidento rinkimus,
Vinkšnaičiai, J. Baužys ir gal lavičiūtė, H. Valavičiaus šei tarti?, bet vargu ar besiųsian generolas Ovando nuvertė Bo
dar vienas antras. Kai kurie ma, J. Vaišnora ir Pr. Zagors ti savo karius į užsienį. Tuo livijos prezidentą Salinas ir
aukotojai nenorėjo būti skel kienė V. ir 1. Tūbeliai. Be to, tarpu Azijoje yra virš vieno pats pasiskelbė prezidentu.
biami, o kai kurie rūbų rin iš keiktos rėmė jų dar nepa milijono JAV karių.
Tai yra jau 185-toji revoliuci
kėjai nepadavė pavardžių.
imta mėnesiniai įnašai.
ja Bolivijoje. Kitam kandida
Iki šiol sušelpta drabužiais
Viso Aleknavičiūtės Fondas
tui į prezidentus jis uždėjo
14 lietuvių šeimų, gi vienkar gavo i.110 ncr. įteikė Leoka nyba surinko aukų pinigais namų areštą. Spaudžiamas mi
tine ar mėnesine pašalpa 9 dijai Aleknavičiūtei 1.070 ncr. 2,000 ncr., gi išleido šalpai nisterių, jis suvalstybino «Gül
šeimos, kurioms suteikta 300 Be to, mums yra žinoma, kad 1.5.0 ncr., neskaitant duotų Io» alyvą ir žmonių akyse ta
ncr.. Be to, duota lietuvių vai kai kurie tautiečiai ją šelpia drabužių. Pagalbos Tarnybos po didvyriu. Bet dabar Ovan.
kūčių Kalėdų Eglutei pareng tiesiog per Aleknavičių šei Valdyba nuoširdžiai dėkoja vi do yra labai susirūpinęs, nes
ti 100 ncr.’
mą. Jie čia neišvardyti,
siems geraširdžiams aukoto «Gulfas» atsisakė pirkti su
valstybintą alyvą, o naujų rin
Tarnybos valdyba įdėjo ne
Tad Savitarpio Pagalbos Tar jams '
SÃO P AULO, 13 S.P.
TELEF. 92-2263

LAIMĖS KELIAS

(pabaiga)

1970 m. sausio 1 d

kų nelengva rasti.
Savotišką revoliuciją pergy
veno rudeniop ir Čekoslova
kija, kur pasikeitė ministeilų
kabinetas, o Dubčekas buvo
pašalintas iš partijos prezidiu
mo ir seimo pirmininko vie
tos. Kadangi Dubčekas yra la
bai populiarus, jis paliktas
centraliniame partijos komite
te, kuriame yra 165 nariai.
Taip pat ir artimas Dubčeko
bendradarbis J. Smirkovsky
neteko visų savo pareigų. Iš
viso buvo pašalinti 29 pažan
gūs centralinio komiteto na
riai. L. Stcougal, Maskvos bi
čiulis, reikalavo, kad Dubče
kas ir kiti būtų teisiami. Ta
čiau prezidentas Sv^bida pa
reiškė, kad, kol jis bus prezi
dentu, nebus keliamos jokios
politinės bylos. Bet šiaip Če
koslovakijoje viešpatauja nor
mali komunistinė padėtis su
spaudos, televizijos ir radijo
cenzūra, su slapta policija ir
su geLžine uždanga, Kad
žmonės nebėgtų į užsienį, nau
joji vyriausybė atšaukė 100.
000 išduotų vizų. Iki šiol į už
sienį pabėgo apie 90000 čekų.

SPALIS
Spalio mėnesį nežinomais
sumetimais vienas policinin
kas nušovė Somalijos prezi
dentą Sermarkę. įtardamas,
kad atentatą įkvėpė ministeris pirmininkas, Somalijos ka
riuomenės vadas apšaudė
premjero butą ir pasiskelbė
prezidentu. Atrodo, kad nau
joji vyriausybė turi daug sim
patijų Rusijai, iš kur gauna
ginklų, Ji žada remti partiza
nus, norinčius atgauti iš Etio
pijos ir Kenijos Somalijos da
lis.
Spalio 15 d. JAV įvyko di
delės demonstracijos, kad pre
zidentas Niksonas tuojai ati
trauktų kariuomenę iš'Vietnamo, Tačiau pasirodė,|kad 77%
amerikiečių pritaria Niksono
nusistatymui pasilikti Vietna
me tol kol Pietų Vietnamas
galės perimti visą karo r aštą.

LAPKRITIS
Lapkričio pradžioje Portu
galijoje buvo parlamento rin
kimai, kuriuos laimėjo kon
servatyvi Salazaro partija.
Nors pats Salazaras dėl ne
sveikatos jau virš metų ne
bėra premjeru, bet jis šaukia
buvusio kabineto pasėdžius ir
leidžia potvarkius. Mat, nie
kas nedrįsta jam pasakyti,
kad Portugalija turi naują mi
nisterių pirmininką. Dabarti
nis Portugalijos premjeras Dr.
Caetano yra pažangesnis, bet
ir jis varžo piliečių laisvę ir
trukdo opozicijai, Portugalija
yra skurdžiausias Vakarų Eu
ropos kraštas, turįs net 40%
analfabetų. Vidutinės vieno
žmogaus metinės pajamos sie
kia 4-Q0 dolerių. Didelę paja
mų dralį Portugalija sukiša į
kariuomenę, kad galėtų išlai
kyti savo kolonijas. Vyrai tar
nauja kariuomenėje net 4 me
tus, o iš kolonijų semia sau
naudą tik didelės bendrovės.
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LIETUVOS NACIONALINĖ
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKj

BRAZILIJOS LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS VALDYBA

ATSKIR

RENGIA EGLUTĘ

KAINA 0,40

visiems São Paulo lietuvių vaikams I Ji bus sekmadienį,
1970 metų sausio 11 dieną, 16 valandą Zelinoje Seserų
Pranciškiečių gimnazijos salėje.
WA JUATINDIBA, 20 — P. DA MOÓCA
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Malonėkite visi choristai
dalyvauti ir naujų atsivesti!

Valdyba.

Tėveliai, atsiveskit savo vaikus į Bendruomenės
Kalėdų Eglutę, kur ir patys linksmai praleisite laiką!
Praneikit tai ir savo kaimynams bei pažįstamiems!

DIDELIS AČIŪ!

Šv Kazimiero Asmeninės
parapijos kunigai baigė lan
dyti namus. Mažai beliko ne
aplankytų lietuviškų šeimų.
Gal tik vienos rankos pirštų
pakaktų suskaičiuoti, kiek šei
mų rado priežastį kunigo ne
įsileisti ir tai tik mandagiai
pasiteisindamiesi, kad tą va
landą nepatogu ar per vėlu
ir panašiai. Bet visos kitos
šeimos su dideliu malonumu,
nuoširdumu ir meile kunigą
įsileido, atsiprašydami, kad ne
žinojo, kada lankysis, dėl to
nepasiruošė tinkamai brangų
svečią priimti.
Mieliems lietuviams Tėvai
Jėzuitai už tat yra labai dė
kingi Belankydami jie paži
no labiau savo parapiją, sura
do ligonis, surašė neturtingas
šeimas, kurioms reikalinga pa
galba, daug netvarkingų mo
terysčių pasižadėjo tvarky
tis. Kitos jau susitvarkė. Taip
pat pat pasižadėjo ilgai ne
laukdami krikštyti dar nekrikš
tytus vaikus. Žodžiu, šeimų
lankymas, namų šventinimas,
kalėdaičių įteikimas labai su
artina kunigą su žmonėmis.
Jis pasijunta lyg tėvas ir gal
va tos didžiulės šeimų gru
pės, o žmonės — lyg vieno
tėvo vaikai.
Kunigai taip pat dėkoja už
suteiktą materialinę pagalbą,
kuri bus panaudota: dalis
pragyvenimui šiais sunkiais
laikais, o dalis naujai staty
bai, kuri greitu ląiku prasi
dės Rua Juatindiba 26, Par
que da Mooca,

Dėkingi T. T. Jėzuitai
m—nran
os—Maui
/

«Aušros» choro repeticijos
prasidės pirmą šeštadienį po
Naujų Metų, t. y. 3 dieną sau
šio. Reikia pasirengti Vasa
rio 16 minėjimui.

gija eglutės išlaidoms pasky
rė 20 naujų kruzeirų.

Kviečiame dalyvauti visų «bairų» lietuvius vaikus
su savo tėveliais. Kalėdų Senelis turi šimtus dovanų,
kurių pakaks visiems vaikams apdovanoti.

Bendruomenės Valdyba

UŽSIMOKĖJO UŽ M. U
Urš. Tokarevičienė 20 ncr.
Juozas Masiulis 20 ncr.
Ks. Musnickienė 15 ncr.

SUNKIAI SERGA

\

Kostas Babinskas, gyvenąs
V. Facchini (Americanopolis)
sunkiai susirgo. Telefonu iš
šauktas kun. Klebonas Jonas
Bružikas suteikė ligonio Sa
kramentus. Tucuruvi serga
nugarkaulio pakrikimu įMuzikos instituto vedėja Sofija
Kontautaitė- Cafalli.
IH—■»
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SVEIKATA PABLOGĖJO
Advokato Aleksandro Kali
nausko motina Ona Kalinaus
kienė jau £buvo besitaisanti,
bet paskutinėmis dienomis jos
sveikata vėl pakriko. Tik nuo
lėtinėmis injekcijomis palaiko
ma jos gyvybė ir vaistai dėl
miego leidžia jai kiek pailsėti.S
hmm—an
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Didelis «Mūsų Lietuvos» rė
mėjas ir Garbės Leidėjas JUO
ZAS GAVĖNAS dar nėra pil
nai pasveikęs po keletos sun
kių operacijų.
Visiems ligoniams linkime
greitai pasveikti.
H—II
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DÊL "MUSŲ LIETUVOS»
KAINOS.

Viskas pabrango, tai pakilo
ir mokestis' už laikrašč;o
spausdinimą ir pabrango po
pierius. Noromis nenoromis
esame priversti kelti savait
raščio prenumeratos kainą.
Nuo sausio 1 dienos jau bus
20 naują kruzeirų metams, o
atsakas numeris 40 centavų

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
Mooca, Fone 92-3991

Atende-se com hora marcada

DR JONAS NICIPORCIUKAS
Cirurgião Dentista
1 p/ Universidade de São Paulo
RAIOS X
Consultorio: Rua Capí Pacheco Chaves, 1206j
Vila Prudente, Tel. 63-5352

Bet vėl paliekame išeitį. Jei
kas neišsigali sumokėti pilną
kainą, tegul moka, kiek ga
li. O kitų prašome, kurie dau
giau išsigali, malonėkite pa
daryti auką virš prenumera
tos. Visi, kurie išsigalite tap
ti Garbės Leidėjais, malonė
kite j tuojau pasisakyti, kad
galėtume 1970 metais išleisti
laikraštį be nuostolių. Žinoki
te, Mieli Skaitytojai, kad pre
numeratų skaičius dešimtimis
ir šimtais ne auga, bet mažė
ja, o išlaidos didėja. Juk ge
rai žinome, kad kiekvienais
metais daugybė mūsų senų
skaitytojų išmiršta, arba neį
žiūri skaityti, o naujų nepri
sideda, kadangi iš jaunimo
retas kuris skaito lietuviškai.
Dėl to labai prašome bent
šiuos metus, kas skaitote, ne
mėginkite atsisakyti.
Kurie nėra užsimokėję už
laikraštį net keletą metų, ma
lonėkite kuo greičiausiai taj
padaryti, Apeliuojame į lietu
višką sąžinę ir teisingumą.
ML Administracija

VZelina
Ateinantį penktadienį, 2 d.
sausio Vila Zelinoje šaukia
mas «Žilvičio» šeštadieninės
lietuvių mokyklos mokinių tė
vų susirinkimas pasitarti dėl
Eglutės, kuri bus 4 d. sausio
15 vai. Jaunimo namuose, ir
kitais reikalais. Taip pat penk
tadienio pavakare susirinks
mokiniai eglutės programos
repeticijai.
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Kalėdų naktį Vila Zelinoj,
į piemenėlių mišias buvo su
sirinkę daug žmonių. Kalėdi
nes giesmes nuotaikingai gie
dojo Lietuvių Katalikų Ben
druomenės choras. Seselės
praociškietės gražiai išpuošė
gyvomis gėlėmis ir eglutėmis
bažnyčią.

Gruodžio 24 d. mirė - ONA
PETKEVIČIENĖ. Nuliūdime pa
liko vyrą, dukterį ir anūkę,
Septintos dienos mišios buvo
Vila Zelinej 31 d. gruodžio, z
Petkevičiai yra iš pirmųjų
lietuvių apsigyvenusių Vila
Zelinoje.
n row—n
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ŠV. JUOZAPO VYRŲ
BROLIJA

rengia pirmąjį savo veiklos
metinį pikniką. Jis bus sausio
18 dieną, 1970 metais, Praia
Grande. Išvažiavimo valan
dos įrašytos bilietuose, ku
riuos iš anksto galima įsigy
ti Casa Verde pas Juozą Ti
jūnėlį, Rua latai, 150; pas Jur
gį Matelionį ir Andrių Stan
kūną. Vila Prudentėje pas
Motiejų Tamaliūną, Rua Agos
tinho Latari, 346 ir pas visus
Vyrų Brolijos narius Zelinoje*
Bus geros muzikos ir šokiai.
Kviečiame pasinaudoti ge
ra proga smagiai pasižmonė
ti ir gamtoje atsigaivinti.
Sv. Juozapo Vyrų
Brolija.
\
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Vyrų Brolija žilvitiečių eg
lutės išlaidoms padengti pas
kyrė šimtą naujų kruzeirų
kuriuos pirmininkas Juozas
Baužys įteikė antradienį su
šauktame žilvitiečių susirink1,
mes Maldos Apaštalavimo drau

PARDUODAMAS NAMAS

Rua Marechal Malet, 475,
Vila Zelina. Namas su visais
patogumais ir parduodamas
geromis sąlygomis. Teirautis
ten pat.

PRATĘSIAMAS LAIKAS sta
tyti kandidatus į Brazilijos
Lietuvių Bendruomenės Tary
bą ir Revizijos Komisiją. Kan
didatus gali statyti kiekvie
nas S. Paulo kolonijos patrio
tas lietuvis, gavęs kandidato
sutikimą (raštu.
Kandidatų sąrašus galima
įteikti Vila Zelinoje J. Bau
žiui, rua Manaias, 363, J. JTijūnėliui, rua latai, 150, Casa
Verde ir pas Tėvus Jėzuitus,
rua Juatindiba, 20, Parque
da Mooca.

V. tem interesse '
em saber tildo
sobre © Volkswagen
de 60 HP?

KAIP ROJUJE.

Procyre-nos.
ESTAMEL - Estanislau Meilūnas

Jn

R. Ibitirama, 1235-1269 Fone 63 2387, V. Prudente

REvTNDEDOR
ALŽTCttiZADO

ADVOKATĘį RENA GRITĖNaS — SPINA

į

praneša tautiečiams, kád daro Inventarus, iškraustymus,
skyrybas, ntjudomo turto administravimą,
Priima klientus savo raštinėje, esančioje Largo
Sete de Setembro, 52, 6.o andar, sala 607
(priešais Forum) nuo 16 iki 18 valandos.

Broktone, Mass, įNukryžiuo
tojo Jėzaus Seserų kongrega
cija turi savo motinišką namą
su 106 seserim, 9|jiüujokêm ir
2 kandidatėm. Nuo 1947 metų
čia seselės išlaiko Senelių po
ilsio namus, kurie 1966 me
tais perkelti į didžiulius mo
dernius pastatus. Juose dabar
telpa 50 senelių, daugumoje
lietuvių. Užklausus senelės R,
kaip ji jaučiasi juose, atsakė;
«Gal ir rojuje nebus taip ge
rai, kaip čia pas seseles».
Savo sodyboje jos turi mer
gaičių akademiją su 90 stu
denčių. Be to, seselės moky
tojauja 5 lietuvių parapijinė
se mokyklose.

