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PLAČIAJAME PASAULYJE
SENI PRIEŠĄ ĮTARIAS!

Kiek lenkai yra nukentėję 
nuo vokiečių, ypač per pas
kutinį karą ir į keleto jaučių 
odas nesurašytume. Atrodė, 
kad jie niekada nebegalės 
žmoniškai pasikalbėti.

Bet štai jau įvyko pirmieji 
komunistinės Lenkijos ir Va 
karinės Vokietijos pasitari' 
mai. Iš visų spaudos praneši 
mų aišku kad pasitarimai bu 
vo ne tik žmoniški, bet jie 
duoda gerų vilčių, jog Lenki
ja ir Vokietija susitars joms 
rūpimais klausimais ir galės 
toliau gyventi viena kitos ne 
bebijo amos. Kaip ilgai?

jos pastatytas gubernatorius 
su airių rio./ai parlamentu. 
Prieš metus vykusios aršios 
muštynės protestantų su kata
likais buvo kiek aprimusios, 
kai Anglija atsiuntė savo ka
riuomenę tvarkai atstatyti. 
Bet dabar vėl prasidėjo nėra 
mumai, Katalikų būriai akine 
nimis apmėtė britų k.rius. Su 
mišimai kilo Kalbant protes
tantų pastoriui Ian Paisley, 
aršiausiam katalikų priešui

žadu ir nepravedė per rinki
mus pažadėtų žemės ir kitų 
reformų. Užnrrštama, kad pre 
zidentas Frei negalėjo visų 
reformų pravesti, kadangi par 
lamente neturėjo savo parti
jos daugumos, o visi jo prie
šai, kiek galėdami kliudė pra
vesti reformas ir taip stengė
si dabar inį prezidemą nuša
linti. Krikščionys demokratai, 
norėdami išsilaikyti valdžioje 
ir pravesti reformas, dabar 
bando susidėti su socialde
mokratais, kūne sakoma, Či 
lėje esą aršesni už komūnis-

RUSIJA LAIMINA

Savaime suprantama, jog 
tokie komunistinės Lenkijos 
su buržuazine Vokietija pasi
tarimai yra galimi tik lei
džiant Sovietų Rusijai. Komu 
nistinei Vokietijai tie pasita
rimai nepatinka, bet ji negali 
priešintis Rusijai, kuri jų no
ri. O jei Rusija jų nori, tai 
jai labiau rūpi savo pačius 
nauda, ne Lenkijos ir ne Vo 
kietijos,
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ATSIRADO PIRŠLIAI

Trinidad-Tobago •respubli
kos vyrai, Čilės. Peru ir Ve- 
nezuelos ministrai stengiasi 
kaip nors įleisti Kubos dikta 
torių Fidel Castro į Pietų Ame 
rikos valstybių organizaciją! 
Reikia prisiminti, kad tas Cas 
tro visą laiką siuntė ir siun
čia savo revoliucijonierius
nuversti tų kraštų valdžias, 
kad jo žudikai sunaikino šim
tus nekaltų žmonių, kad jis 
pats visą laiką atvirai kalbą 
jog padeda ir padės visoje 
Amerikoje įvesti komunisti
nes valdžias. Ir štai tokį žmo 
gų reikalaujama įsileisti į 
Pietų Amerikos valstybių są

jungą! Ar tai ne įsileisti vil
ką avidėn? Laimė, kad bal 
suojant,- visgi dauguma dar 
parodė sveiko proto ir pasiū
lymą įsileisti atmetė.

AIRIJA

Šiaurės Airija tebepriklau
so Anglijai ir ją valdo Angii-

ir kurstant protestantus prieš 
katalikus.

Katalikai reikalauja sau ly
gių teisių su protestantais, 
tiegi nesutinka jas pripažinti, 
iš to visi neramumai.
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ČILĖ

Per paskutinius rinkimus 
Čilėje laimėjo krikščionių de 
mokratų kandidatas Frei ir 
dar valdo tą respubliką Bet 
dabar ruošiamasi kitiems rin
kimams, kuriuos atrodo kriKš 
čionys demokratai pralaimės 
nes žmonėms nepatinka, kad 
ta partija neišpildė savo pa’

tus. Iš tokių susibičiuliavimų 
negalima laukti nieko ge 
resnio.

PRANCŪZIJOS komunistai 
turėjo didelį kongresą. Atsiti
ko, kad prancūzų partijoje bu 
vo žymus ir visu komunistų 
gerbiamas draugas R. Garau- 
dy. Jis buvo tartum Rusijos 
Stalinas. Bet kai tas vyras, 
patyręs apie visas Stalino ne 
dorybes tai pasmerkė, tai Ru 
sijos viešpačiai to jam nega
lėjo atleisti. Jiems pasisekė 
paveikti Prancūzijos komu
nistų vadus ir jie pašalino Ga 
raudy iš partijos.

Šio M.L. Numerio Garbės Leidėja
... P. APOLONIJA BALTADUONIENĖ

Ne pirmą kartą ji taip dosniai paremia «Mūsų Lietuvą». 
Nuolat jos gerą širdį patiria pagalbos reikalingieji neturtė
liai. Ir pati aukoja, ir iš kitų parenka, tai rūbų, tai kitų daik 
tų, tai pinigų. Ji yra uoli Bendruomenės SavUarpinės Para, 
mos Tarnybos bendradarbė. Šia proga tariame jai nuuoširdų 
lietuvišką ačiū už visa daroma gera.

ML Administracija

Bendrmęnės tarybon Rinkimu Tvarka
1. Visi Brazilijoje gyvenantieji lietuviai ir lietuvių vai

kai, nejaunesni kaip 13 metų, turi teisę balsuoti.
2. Kiekvienas balsuojantis gaii balsuoti tik už 15 sąraše 

esamų kandidatų į Tarybą.
3. I revizijos komisiją gali balsuoti tik už 3 kandidatus.
4. Jei balsuotojas atžymės daugiau negu 15 kandidatų į 

Tarybą, ir daugiau negu tris į revizijos komisiją, tai jo bal 
sas nebus užskaitomas, Bet jis gali balsuoti už mažiau negu 
15 kandidatų ir jo balsas tada bus užskaitytas.

5. Balsuotojas prie savo norimų kandidatų pastato kry
želius. Tada balsavimo lapą sulankstęs įdeda į mažąjį voke 
lį (konvertą), jį užklijuoja, ir įmeta j balsavimo dėžutę, jei 
pats balsavimų dieną nuneš savo balsą, kur tos dėžutės bus 
padėtos. Prieš įmesdamas savo balsą turi rinkimų komisijai 
duoti apie save reikiamas žinias (Vardą pavardę amžių ir 
adresą.)

Kas negalės pats nueiti į balsavimo vietą, galės balsą 
pasiųsti arba paštu, ar per Bendruomenės įgaliotinius

Tuo atveju balsą įdėjęs į mažąjį vokelį ant jo nieko ne 
užrašo, tik užklijuoja. Tą vokelį įdeda į didesnįjį voką, kurį 
irgi užklijuoja ir ant to, didžiojo voko, kuriame kampe užra
šo savo vardą, pavardę adresą ir jį pasiunčia paštu, ar įtei
kia žemiau nurodytiems žmonėms.

6. Jei ant siunčiamojo didesniojo voko nebus užrašyta 
vardas, pavardė ir adresas, tai jo balsas nebus užskaitytas.

7. I vieną didesnįjį paštu ar per įgaliotą asmenį siunčia 
mą voką galima įdėti keletą mažesniųjų vokelių su balsais. 
Pavyzdžiui, visos šeimos balsus galima atsiųsti viename vo
ke. Tačiau tame viename voke turi būti įdėtas sąrašas su 
vardais, pavardėmis ir adresais tų balsuotojų, kurių vokeliai 
yra tame viename voke. Nepridėjus tokio balsuotojų sąrašė
lio, balsai nebus užskaitomi.

8. Ant mažojo vokelio balsavimo kortelės neturi būti 
jokių ženklų, nė adresų. Ką nors ant jo užrašius, balsas ne
bus užskaitomas.

9. Balsavimo vokus paštan įmesti reikia iki kovo mėne
sio 16 dienos.

Siunčiant per įgaliotinius, jiems reikia įteikti iki kovo 
22 dienos 15 valandos.

Einant pačiam balsuoti balsus urnon reiks įmesti kovo 
kovo 22 dieną nuo 9 iki 18 valandos.

L. BENDRUOMENĖS ĮGALIOTINIAI

1. Stankevičienė, Marcelė, Rua da Mooca, 3133, Mooca.
2. Dambrauskas, Antanas, R. Prof. Ambrozio, 96, B. Retiro
3. Vidžiūnas, Alfonsas, Rua Tenente Lande, 346, Lapa
4. Buitvydas, Povilas, Rua Reno, 99, Moinho Velho
5 Stankūnas, Andrius, R. Cruz das Posses, 55, Casa Verde
6. Rudys, Jonas Jaçanã
7. Budrevičius, Albinas Utinga i
8. Vaitkevičius
9. Skorupskis, Kazimieras Parque das Nações

10. Šimonienė, Ona - Rua Barão do Pirai, 67
Jiems galima įteikti balsavimo vokus iki kovo 22 die

nos 15 valandos.
BALSAVIMO URNOS BUS ŠIOSE VIETOSE

VILA ANASTACIO
VILA ZELINA, Jaunimo namuose.
MIESTO CENTRE
MOKOJE TĖVŲ JĖZUITŲ NAMUOSE, Rua Juatindiba 

20, Parque da Mooca.
Siunčiau paštu dėti tokį adresą
Lietuvių Taryba; Caixa Postai 2940, S. Paulo.

Lietuvos nacionalinė 
M.Mažvydo biblioteka'
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Komunistai Lietuvoje Puola Vatikano Radija
ATEISTINIS PROPAGANDININKAS VEIKIA 

VYT. ALSEIKA

Pasirodo, Vatikano radijo 
lietuvių kalba pranešimai at
lieka paskirtį ir turi neabejo 
tinai didelį poveikį Lietuvos 
gyventojams. Tokia išvada 
siūlosi, kai susipažįsti su 
Maskvoje ir Vilniuje paskelb
tais ateistinio propagandinin
ko Vytauto ĮRadaičio puoli
mais. Pirmoje eilėje jie nu
kreipti prieš Vatikaną, jo ra 
diją, bet jais kaltinami ir lie
tuviai dvasininkai, kai kurios 
organizacijos, net ir vysk. 
Brizgys. i

Tų puolimų istorija tokia: 
jie gruodžio 3 d. pasirodė so
vietų Rašytojų draugijos or
gane «Líteraturnaja Gazeta», 
tiksliau, įdėtas minėto Vyt. 
Rudaičio straipsnis, nors ir 
nepilnas. Buvo atkreiptas dė
mesys ir Elta buvo paskelbu
si, su atitinkamu komentaru, 
straipsnio tą v,etą, kur buvo 
kalbama apie «Lietuvą — su
vereninę respubliką», kurios 
atžvilgiu, girdi, reikia laiky
tis tarptautinių dėsnių

Dabar Kadaičio ištisas pas
kelbtas straipsnis «Literatūros 
ir xMeno» savaitraštyj, nr. 50 
(gruodžio 13 d.). Čia galuti
nai paaiškėjo, kuo kaltas Va
tikano radijas, kuo nusidėję 
lietuviškos valandėlės paren
gėjai. Pačiam gi ’straipsniui 
uždėta keista antraštė: ,«Kuo 
čia dėtas Kristaus vardas?»

RADIJAS VARĄS «ANTITA
RYBINĘ» PROP iGANDĄ

Kadaičio vardu prisidengęs 
režimas ypatingai nepatenkin 
tas, kad popiežiaus valstybės 
oficialusis radijas organizuo
ja laidas, kuriomis šmeižiama 
mūsų santvarka, mūsų gyve
nimo pagrindai.

Reiškiamas pyktis, nes to
se Vatikano radijo laidose lie 
tuvių kalba, eną, kalbama a- 
pie "pavergtą lietuvių tautą», 
be to, lietuvių tauta vaizduo
jama kaip kankinių tauta,

PYKSTA, NES NAUDOJAMA
LIETUVIŲ SPAUDA

V. Kadaitis savo straipsny
je toliau niršta ir dėlto, kak 
Vatikano radijas savo valan
dėlėse naudojus JAV ir kitur 
išeinančių lietuvių «naciona
listinių laikraščių antitarybinę 
medžiagą», be to, ir dėl to, 
kad radijas plačiai informuo
jąs apie lietuvių, aišku, taip 
pat... «nacionalistų» organiza
cijų veiklą pasauly...»

Tai tik įrodo, skelbia Ka
daitis. kad Vatikano «propa
gandistai» turi betarpiškus 
ryšius su šių dienų nacionalis 
tų veikla, kuri, esą, nukreip* 
ta prieš dabartinį Lietuvos 
režimą.

ATSKLEIDŽIA TARIAMUS 
ORGANIZATORIUS

Taigi, pasmerkusi Vatika
no radijo valandėlių pobūdį 
ar kryptį, režiminė spauda 
panūdo atskleisti tų valandė
lių organizatòrius, rengėjus, 
programų paruošėjus ar ska- 
tintojus.

Pirmasis taikinys •— Šv. Ka 
zimiero kolegija Romoje. Pir
miausia tenka rektoriui pre 

Tulabai, nes jis per radiją1 
skleidęs «antitarybinius pa-, 
reiškimus». Minimos Ignatavi
čiaus, Jatulio, Krasausko, Do
brovolskio, Razmino pavardės

Kolegija, kaip dabar aiški
nama Vilniuje, renkanti me
džiagą apie Lietuvą ir ja ap

MŪSŲ LIETUVA

rūpinanti Vatikano antitarybi
nes institucijas bei organiza
cijas, o jų — ne viena...

NEPATENKINTI IR 
ITALIŠKA ELTA

Kolegija, Radaičio nuomo
ne, veikianti prieš sovietus 
nukreiptame aparate... Kitas 
toks aparatas, jie teigia, tai 
Lietuvių kunigų sąjunga Ro
moje, kuriai vadovauja prel. 
V. Mincevičius. Režimas, atro 
do, nepatenkintas, kad [Mince 
vičius redaguoja Elta-Press 
biuletenį italų kalba, kuris, 
girdi, brukamas diplomatams, 
politikams, spaudai Italijoje.

Radaitis, beje, tik iš dalies 
teisus, nes biuletenis siunčia
mas, o ne brukamas italų 
spaudai ar politikams ir ypa
tingai spaudos plačiai panau
dojamas. Tas pats Radaitis 
vėl klysta, nes Mincevičius 
teredaguoja tik italų kalba 
Eltos biuletenį, lietuviškasis 
gi išeina ne Romo;e, bet New 
Yorke.

KATALIKŲ KOPLYČIA VA
TIKANE TURINTI TIK POLI

TINI pobūdį

Radaitis, neapykanta netver 
damas, prikiSa ir Vatikane 
ruošiamai lietuvių kankinių ko 
plyčiai, nes ji turėsianti poli
tinį pobūdį. Kodėl? Todėl kad 
ir Vatikano radijas tą koply
čią pristatęs kaip «menu iš
ryškintą lietuvių tautos golgo 
tą, jos kančias».

Pagaliau piktai rašoma ir a- 
pie vysk. V Brizgį, nes jis ga 
vęs palankų popiežiaus Pau
liaus VI-jo laišką, rašoma apie 
kard. Samore pain kslą ir a- 
pie Lietuvos pasiuntinybę Va
tikane, kuri taip pat vykdan
ti antitarybinę propagandą ir 
pan

Rudaičiui, ateisiiniam propa 
gandininkui, nemalonu kalbė
ti apie Romoje veikiančią L.

K, Mokslo akademiją, todėl 
jis šneka tik apie «Lietuvos 
istorijos ir religinės kultūros 
institutą», kuris, aišku, taip 
pat organizuoja antitarybinius 
veiksmus, o instituto vadovai 
esą ir Vatikano radijo valan
dėlės komentatoriai bei ko
respondentai.

VATIKANAS REMIĄS 
LIETUVIUS

Radaitis išdėstęs visus kal
tinimus, nurodęs kaltininkus, 
prieštarybinės veiklos taikiniu 
kus, priminęs ir hitlerinę oku 
naciją Lietuvoje, pagaliau da 
ro seniai lauktą išvadą: «Fak
tai neginčijamai rodo, jog lie 
tuviškosios nacionalistinės e- 
migracijos antitarybinė veik
la yra remiama ir skatinama 
paties Vatikano oficialiųjų 
sluoksnių. Tai paliudija ir jo 
radijas.,.»

Toliau keliamas pats didy
sis kaltinimas, — jis paskelb
tas ir Maskvos savaitraštyje 
dar gruodžio mėn. pradžioje, 
— kad tai «priešiškas mūsų 
respublikai politinis aktas, ku 
rio niekaip nesuderinsi su Va 
tikano pareiškimais... Gal bus 
pravartu priminti, jog Tarybų 
Lietuva yra suvereni tarybi
nė socialistinė respublika, ku 
rios atžvilgiu taip pat priva
lu laikytis elementarių tarp
tautinių normų, kurių nevalia 
pažeidinėti nei dangstantis 
Kristaus vardu».

KOKIOS MŪŠŲ IŠVADOS?

Viena įdomu, kad režimas 
pirmą kartą tokiu piktu tonu 
bei įniršiu puola Vatikano ra
diją Radaitis — tik režimo 
įrankis ir jis nuo liepos mėn. 
yra vyriausias Literatūros ir 
Meno savaitraščio redakto
rius Jis — patikimas komu
nistas, uolus ateistinis agita
torius ir trijų knygučių, nu
kreiptų prieš religiją, auto
rius. Jis, gimęs 1927 metais,

1970 m vasario 13 d. 

yra menkas rašytojas ir pats 
apie save nekokios nuomo
nės. Betgi jam režimas pave
dė išeiti “kovon“ ne tik su 
lietuviškąja valandėle, jos au
toriais, bet net su pačiu Va
tikanu. Tai režimo silpnybė, 
o gal tik tam tikras bandymas.

PRIPAŽINO VATIKANO 
RADIJO POVEIKI

Svarbiausia, kad režimo ne
pasitenkinimas tegali būti aiš
kinamas Vatikano transliacijų 
lietuvių kalba poveikiu Lietu
vos gyventojams.

Matyt, jie mielai klausosi 
tų transliacijų ir jomis pasiti 
ki. Tai režimui negali patikti 
ir jis gerai žino gyventojų ka 
talikų nusivylimą prieš religi
ją ir prieš Bažnyčią vedama 
jo politika.

Juk niekas nepatikės, kad, 
tikintieji žmonės Lietuvoje 
jaučiasi lygiateisiais tarybi
niais piliečiais. Kaip jie jau
čiasi, apie tai liudija ne tik 
Vakarus pasiekusios žinios, 
bet ir antireliginė propagan
da pačioje Lietuvoje

Pagaliau, jei Lietuvoje vie
šai spaudoj pripažįstama kad 
Vatikanas net remia bei ska
tina lietuvių nacionalistų veik 
lą Vakaruose, tai tuos gyven
tojus tegali tik džiuginti. O 
šauksmas apie tai, kad Lietu
va — suvereninė socialistinė 
respublika, neabejojama, te
gali kelti šypsnį ir Vatikane 
ir kitur, jau nekalbant apie 
lietuvius išeivius.

Jie, aišku, šauks ir ateity. 
Tai gi savo ruožtu turės ir 
dvi įteigiamas puses; patei
sins Vakaruose vykdomą kraš 
to infosrmavimo', siekiant jam 
laisvės veiklą, na, ir stiprins 
tautiečiu tėvynėje dvasią. 
Taip, šie kalbės, «jie Vaka
ruose vis dėlto mūsų nepa
miršta».
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Kritusieji už laisye
VLADAS RAMOJUS

(tęsinys)

1944 m. liepos gale Leliūnus ir apylinkes 
bolševikai užėmė nesutikdami jokio pasipriešini
mo. Sudarytas 60 vyrų raitasis milicijos būrys, 
susidedąs iš rusų kareivių, vietinių rusų ir kele
to lietuvių išdavikų. Jo tikslas — terorizuoti apy 
linkės gyventojus. Bene pirmasis buvo nukankin 
tas Lietuvos kariuomenės savanoris STASYS RĖ
ZA, savo laiku iš Lietuvos valdžios gavęs 8 ha. 
žemės. Jį mušė iki apalpo. Tada už rankų pririš 
tas prie vežimo užpakalio ir 4 kilometrus atvilk 
tas Leliūnų miestelin, čia įmestas į paplentės 
griovį prie mokykles ir keliais šūviais pribaig
tas. Tik kelioms dienoms praslinkus leista ji pa
laidoti.

Per 1945 metų Velykas bolševikai nušovė 
tris brolius TYLAS, Jų lavonai atvežti į Leliūnus 
ir čia palikti pasityčiojimui, gatvėje išgulėjo 
apie savaitę.

JONAS ŠVILPA nušautas jam šokant pro 
langą iš Leliūnų daboklės. Gojelio ŠAPOKA nu
šautas prie savo ūkio. Antanas KATINAS, JAV 
pilietis, nušautas savo paties ūkyje» Vien tik Bu 
lotų lauke užkasti ir palaidoti penki lietuviai 
partizanai. Didesniais ar mažesniais partizanų 
kapais nusėtas visas Leliūnų valsčius. įskųstųjų 
partizanais ūkiai sudeginti, trobesiai dažniausiai 
nuvežti i naujai kuriamuosius kolchozus.
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VYŽUONOS
Rusai Vyžuonas užėmė 1944 metais liepos 

14 d. Tuo metu gera partizanų dalis laikėsi Vy
žuonų miške, kur rusai siuntė vieną kunigą, kad 
prikalbėtų partizanus išeiti ir pasiduoti. 1945 me 
tais gegužės 12 dieną kautynėse miško pakrašty 
je (prie Ragevičiaus sodybos) žuvo laisvės kovo
tojai KOSTAS JURELEVIČIU •■, LETRAS ŠILEI
KIS, JONAS KV1LYS, BRONIUS PUODŽIUS Jie 
buvo čia bolševikų netikėtai užklupti, kai šildė
si prie ugnies. Jų lavonai nurengti ir nuogi oku
pantų palaidoti. Netrukus žuvo Vytautas Šileikis. 
Okupantai sudegino ir jo vienkiemi, drauge su 
partizano žmona ir senute motina. 1915 metais 
lapkričio 3 prie kartuvių kalno sušaudyti: Domi
ninkas Bagačiūnas, Stasys Žvirblis, Mykolas 
Jakštys ir kiti,

PARTIZANO VYTAUTO TEISMAS
«Naujienos» 1967 metų sausio 9 aprašė žtau 

riai nužudytą partizaną Vytautą.-
■‘Sužvėrėję okupantai rusai 1945 metais iš

metė iš ūkio partizano šeimą. Tiesa, komunistams 
nebereikėjo jo šeimos iš ūkio mesti, nes enkave 
dietų ir stribų gaujoms siautėjant ir Lietuvosjūki 
ninkus su šeimomis gaudant vežti Sibiran, Vytau 
to Šeima suspėjo pabėgti iš Savo namu ir pasis
lėpti. Ta šeima buvo.- jaunasis Vytautas, jo moti
na ir už jį dar jaunesnė sesutė. Miškuose jie ra
do ir daug kitų lietuvių besislapstančių nuo oku
panto. Okupantai lietuviams gaudyti pasiuntė į 
kaimus ir miškus pulkus ginkluotų stribų. Lietu
viai, kokį tik ginklą pagriebė, susiorganizavo į 
partizanus savo ir saviškių gyvybei gelbėti. Vy

tautas tose kovose su raudonaisiais^iškovojęs ket 
verius metus, pateko į tų budelių nagus ir jie 
Vytautą nuteisė sušaudyti. Jis turėjo būti sušau
dytas anksti rytą, o per naktį buvo įmestas ka
lėjimo rūsio.

Žinodamas, kad tai bus paskutinis gyveni
mo rytas ir kad aušra ir užtekančios saulės spin 
dūliai bus jo mirties liudinkai, Vytautas kalėjimo 
rūsyje skaidriu balsu pradėjo dainuoti mirti pas
merktųjų dainą.-

«Paskutinį jau kartą šiandieną, 
Pamatysiu kaip saulė tekės, 
Ir už lango aušrelę tik vieną. 
Daug raibųjų paukštelių čiulbės. 
Nenuliūskite, broliai jaunieji, 
Nors ir mirti už tai jums reikėtų, 
Bet kovokit kaip vyrai narsieji, 
Kad tėvynė mūsų nežūtų...»

Kalėjime jį saugojo du rusai ir vienas lietu
vis. Jie išgirdo Vytautą dainuojant, bet rusai dai 
nos žodžių nesuprato, o lietuvis, nors ir užkietė
jęs komunistas, bet Vytauto žodžių buvo labai 
sujaudintas. Tyliai pakartojęs Vytauto žodžių 
paskutinįjį posmą.- «kovokit kaip vyrai narsieji, 
kad tėvynė mūsų nežūtų», tiek susijaudino, kad 
netekęs pusiausviros, paleido į vieną rusą sargy
binį šūvį, kurs vietoje krito negyvas, bet antro
jo nušauti nebespėjo, nes tas jį patį nušovė. 
Taip Vytauto eilė atėjo Ir sovietų budeliai jį su
šaudė, Tai įvyko Kurkliuose, 1949 metais rugpjū 
čio 30 dieną. Vytauto sesutė budeliams nepasida
vė suimama ir spėjo pati nusižudyti.

(Bus daugiau)
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Nepriklausoma Lietuva!!!
Mūsų tauta atgavo savo nepriklausomybę 1918 metais 

vadovaujama saujelės mokytų idealistų patriotų ir tūkstan
čių eilinių lietuvių ūkininkų, darbininkų, jaunimo bendra ko
va ir bendru darbu už savo gimtąjį kraštą. Jie visi norėjo 
būti savojo krašto šeimininkais, o ne kad svetimas okupan
tas jų sprandais jodinėtų. Jie taip labai geidė laisvės, kad 
rizikavo savo gyvybėmis. Lyginant su šiais laikais, anuomet 
apsišvietusios visa širdimi lietuviškos inteligentijos buvo la
bai maža. Bet jos balsas rado atgarsio plačiojoje lietuvių ma 
sėje, kuri pasidavė vadovaujama, kuri paklausė savo švie
suomenės kovon už laisvę šaukiančio balso, ir anuomet mū
sų šviesuomenė buvo gerokai susiskaldžiusi partiniai ir ideo 
logiškai. Bet mūsų tautos pilkieji žmonelės tikėjo Dievą ir 
norėjo laisvės. Pradžioje partijos jiems nerūpėjo. Tik vėliau 
laisvę atgavus, ir kaimas gerokai susiskaitė pagal partijų 
spalvas.

Šiandien minint Vasario šešioliktąją tenka pabrėžti, kad 
Lietuvos išlaisvinimas pereis nuo visų lietuvių bendros atsa 
komybės pajutimo už savo tėvų ir senolių žemę. Apie tai la
bai taiklų ir svarbų žodį yra parašęs Gediminas Kijauskas, 
nabartinis lietuvių jėzuitų provinciolas:

«Ypatingų įrodymų neieškosime patvirtinti, jog lietuviš
kosios išeivijos jėga ir ateities užtikrinimas glūci jos darnio 
je bei tamprioje vienybėje. ( r Lietuvos laivės atgavimas 
priklauso nuo tos darnios visų lietuvių vienybės. Red.), i až- 
nai net skirtingų pažiūrų bei įsitikinimų žmones apjungia 
bendros atsakomybės pajutimas dirbti tuos darbus, kurie vi
siems yra lygiai brangūs ir būtini. Daugumai išeivijos tokia 
atsakomybė yra pavergtos tautos laisvės atgavimas»-,

ATSAKOMYBEI GRESIA PAVOJAI

«Gyvam atsakomybės pajutimui yra ir pavojų. Pavojus

MŪSŲ LIETUVA

Laisvės statula, Lietuvos Nepriklausomybės simbolis.

suskilti ir pradėti kovą vieniems prieš kitus. Pavojus pas
kęsti tik savo pačių asmeniškuose rūpesčiuose bei gyveni
mo reikaluose, kai po eilės darbingų metų nugirstame: «Da
bar noriu pagyventi, rūpintis savimi». Tokį liūdną pakrikimą 
patvirtina ir istorijos puslapiai. Senovės graikų rašytojas 
Thucidides primena, kad vienybės ir atsakomybės stoka ben 
driems tautos reikalams griauna bendruomenę iš vidaus. Jis 
rašo, kaip ano meto peloponiečiai ir jų kaimynai buvę galiu 
gi kovos laukuose, tačiau bejėgiai vkaus reikaluose, nes 
«kiekvienas rūpinasi savo reikalais... kad sustabdo bet kokį 
bendrą veikimą. Jie paprasti! praleidžia daugiau laiko savo 
asmeniškiems rūpesčiams, negu žiūrėdami bendro visų labo. 
Kiekvienas yra įsitikinęs, kad dėl jo apsileidimo nieko blo
go neatsitiksią, ir kad kito yra pareiga ką nors padaryti. Ir 
kai tokiomis iliuzijomis gyvenama tai bendri uždaviniai ap- 
leidžiam.».

VISŲ ATSAKOMYBĖ

Laiko ženklai byloja jog reikia budinti visų lietuvių atsakomy
bę. Šiandien reikia stengtis užmegzti ryšius su tais, kuriuos 
ne taip seniai skyrė sienos, dažnai pačių žmonių pasistaty
tos. Bendrai besikalbėdami skirtingų pažiūrų žmonės išmoks 
ta gerbti vienas kito įsitikinimus, pastebi tai, kas grąžu ir 
vertinga kitame, jungiasi su juo tam darbui, kurs abiem yra 
lygiai svarbus. Pokalbiai, ar kaip dabar įprasta sakyti; «dia
logas», neverčia nė vieno atsisakyti savo įsitikinimų ar prin 
cipų ar kitam nusileisti, ar kitą nugalėti. Dialoge priimame

1970 m. vasario 13 , U 
kitą žmogų tokį, koks jis yra. 
Tai padeda rasti kelią vieny
bei ir su kitaip galvojančiais. 
Pòkalbiai-dialogas padeda vi
siems susitarti ir vykdyti tuos 
uždavinius, kurie mums vj- 
siemi.yra svarbūs, pav. Lie
tuvos laisvė, lietuviškojo jau
nimo ateitis, kultūrinė veikla

Pokalbiai-dialogai bus taip 
patj geriausias būdas pažadin
ti ir kituose atsakomybės pa 
jutimui, kad ir jie gintų vi
siems lietuviams brangius rei 
kalus, už juos kovotų bei au
kotųsi. Atviruose nuoširdžiuo 
se pašnekesiuose geriau pa
žįstame vieni kitus, pamato
me «antrąją medalio pusę* 
Atvirkščiay, vengimas kalbė
tis dažnai mūsų darbą ir vie
ningą veikimą stabdo ar net 
paralyžuoja. Peikia susitarti 
ir ieškoti visiems priimtino 
bendro darbo lauko, kuriame 
kiekvienas atlieka savo vaid
menį». x

Vasario 16 proga tenka fat 
žymėti, kad tokio bendros at
sakomybės pajutimo, tokių 
bendrų visų grupių pašneke
sių bendrais visiems lietu
viams reikalais Brazilijos lie
tuviams labai ir labai trūks
ta. Yra labai skaudu pasaky
ti, kad čia paprastieji, patys 
eiliniai lietuviai yra savo 
šviesuolių palikti vieni patys 
vilkti lietuviško darbo jungą, 
Tik vienas antras inteligen
tas eina iš vieno su mūsų iš
tikimąja tautiečių dauguma. 
Kiti kažkur dingo, užsidarė 
savo siauručiame ratalyje ir 
iš jo naudos lietuviškai vei
klai nesimato. Ar šio Vasa
rio 16 proga nebūtų laikas 
visiems suartėti, visiems, ku 
rie tariamės mylį savo tautą 
ir norį Lietuvai laisvės?

Ta proga kviečiame visus 
dalyvauti Vasario 16 minėji
me, kuris įvyks vasario 15 
dieną, 15 valandą, Vila Zeii- 
noje, Seselių Pranciškiečių 
gimnazijos salėje.

inoBKaaan 
iiíjêffiãããii

Ía\as jis toks? Tai 47 me
tų vyras, 1947 m. įšventintas 
kunigu. Tuoj buvo suimtas ir 
dėl tikėjimo 1948-1960 m. iš
laikytas kalėjime. Kai išėjo į 
laisvę, pradėjo rašyti savo 
dienoraštį, kuriame nuo 1960. 
II 8 d. iki 1969.IV.17 d. be
veik kasdien užrašinėjo savo 
išgyvenimus.

ir taip 1966 m. jis rašė

VIENAS IŠ ŠIMTŲ

«Esu Čekoslovakijos kuni
gas-darbininkas, vienas iš tų 
Šimtų, kurie turėjo nusivilkti 
sutaną, nes jiemš uždrausta 
eiti kunigo pareigas. Mes ne 
same nei patirties žinovai, nei 
naujų apaštalavimo formų pio 
nieriai.įSunkiai velkame mums 
uždėtą kryžių. Mūsų gyveni
mas yra be jokios romanti
kos. Dar prieš aušrą, vieni 
sau atlaikome šv. Mišias, o 
vakare, krisdami nuo nuovar
gio, atkalbame breviorių. Tai 
vienintelė mūsų atramą. Jei 
ir jos neturėtume — būtume

Persekiojamieji Turi Gilesni TikėjimąIŠ ČEKOSLOVAKIJOS KUNIGO —DARBININKO DIENORAŠČIO
baigti. Mums trūksta to dvasi 
nio pasitenkinimo, k”ris ben 
drai gaunamas iš kunigystės. 
Mes negalime pasidžiaugti 
žmonėmis, drauge su mumis 
aukojančiais šv. Mišių auką. 
Niekad negalime pakrikštyti 
kūdikių. Negalime kalbėti jau 
nuoliams apie Dievą, negali
me vesti sielų šventumo ke
liais. Ačiū DievuŲ daugeli* 
dar turime motiną. Motinos 
yra mūsų angelai sargai daž
nai labai sunkiose pagundo
se. Jos dalinasi su mumis ne 
tik kambario kampeliu, bet ir 
mūsų kančiomis. Jos padeda 
mums likti ištikimais savo pa
reigoms, kurias laisvai pasi
rinkome ir nuo kurių galėtu
me būti dispensuoti dėl svar
besnių priežasčių, negu mū
sų broliai Vakaruose, kurių 
neištikimybę su džiaugsmu 
kartoja ir skelbia komunistai.

Tepadeda mums Dievas jais 
nepasekti».

Kai prasidėjo «Prahos pa
vasaris», tasai kunigas susi i- 
ko su vienu įtakingu dvasiš: 
kiu iš Vakarų. Tas, pastebė
jęs to čekoslovako kunigo 
kilnią asmenybę, išbandytą 
kalėjimuose, pasiūlė jam sti
pendiją, kad galėtų pastudi
juoti Vakaruose. Dabar skai
tant to čekoslovako kunigo 
dienoraštį, matyti, kad buvo 
padaryta klaida. Sąlytis su Va 
karais tą kunigą nuvylė. Iš 
tolimesnių dienoraščio pusla
pių matysime kodėl.

«MES VISKĄ ŽINOME*

«196S.H 8. Džiaugsmas dėl 
mano paleidimo, kurio lau
kiau 12 metų, virto liūdesiu- 
Du slaptosios policijos agen
tai man pasakė, kad aš nega
lėsiu eiti kunigo pareigų; jei 

atliksi bet kurią kunigišką 
pareigą — gausi mažiausia 3 
metus priverčiamųjų daroų. 
Neužmiršk, kad mes žinome 
viską. Išėjau iš policijos būs
tinės pritrenktas. Tie ponai 
iš tik’ųjų visažinantys. Namo 
sargo akys yra jų akys, kai
mynų ausys už plonos kam
bario pertvaros yra jų ausys.

1960,11.11. Gavau darbą san 
dėlininko padėjėjo. Jie, paty
rę, kad tikimieji žymiai ma
žiau vagia o kunigai yra vi. 
siškai patikimi — jie nevagia 
iš viso, man davė tą darbą.

1969 UI. 14 d. Dažnai po 
da bo esu taip pavargęs, kad 
nepajėgiu atlikti bet kokios 
dvasinės pratybos. Žinau, kad 
kunigas turi atlaikyti Mišias 
bent kelis kartus į metus. 
Taigi nėra griežtos pareigos 
laikyti jas kasdien. Bet ar ga 
Įima kalbėti apie pareigas, 

kada siela yra alkana? Va
kar vakare buvau visiškai iš 
sisėmęs. Šiandien taip pat 
esu pavargęs kaip šuo. Perei 
tą savaitę laikiau šv, Mišias 
tik du kartu. Jauč.u, kad pa
mažu netenku jėgų. Taip il
gai negali tęstis. Yra pavo
jus, kad aš tapsiu <iškunigiii’. 
Tas pats ir su brevioriųm 
Nuo šio mėnesio pradžios (o 
šiandien tik kovo 14) jau tris 
kartus užmigau ant orevio- 
riaus.

1960. V. l. Praeitą savaitę 
mano teta senutė atvyko ir 
apsigyveno pas mane. Ji bus 
man šeimininkė. Baisiai pasi
ilgusi šv. Mišių. Taigi suda
riau naują dienotvarkę; pu
siau penktą valandą ryto yra 
patogiausias laikas Mišiom — 
tada visi dar miega ir yra vi 
siška tyla. Teta uždangsto 
mėlynu vyniojamu popierių 
langus, aš uždegu žvakelę, 
kuri vos apšviečia mažą mi
šiolėlį ir stiklinę, kurią varto 
ju Mišioms, kaip taurę.

(B. D.)
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MÚSU JÊGOS, MÚSU ŽINIOS, LAISVAI LIETUVAI TĖVYNEI

Jaunimas Vasario 16 Proga
Kalėdų ir Velykų šventės jungia krikščio

nis visame pasaulyje. Prisimenami seni draugai, 
siunčiamos dovanos, sveikinimai, sueinama ir 
smagiai praleidžiamas laikas. Už vis svarbiausia; 
jaučiamas stiprus ryšys, bendras džiaugsmas ir 
garbinamas Dievas.

VASARIO 16 toji jungia visus lietuvius pa
saulyje ir Tėvynėje, nes visi žino, kad 1918 m. 
vasario mėn. šešioliktąją dieną Lietava vėl buvo 
atgavusi savo nepriklausomybę.

Tai visos tautos triguba šventė:
1. prisimename tuos, kurie Lietuvai iškovo

jo nepriklausomybę;
2. dėkojame už laimę, kurpią mes arba mu

ilų tėveliai bei seneliai patyrė gyvendami lais
voje Lietuvoje, ir

3. pasižadame nepamiršti, kad Lietuva da
bar yra sovietų pavergta ir laukia laisvės.

Yra žmonių, kurie mažai domisi net šio 
šimtmečio istorija, todėl jie tik miglotai tesu
pranta šių dienų įvykius, yra atsilikę ir 'dažnai 
egoistai. Yra ir tokių kuriems geografija atrodo 
nereikalingas, nuobodus mokslas; jiems užtenka, 
kad-juos žemė nešioja ir kad jie išsilaiko savo 
vietoje, jie nemokėtų rasti didelių kraštų žemė
lapyje. ką bekalbėti apie Lietuvą.

Bet mums skautams ir skautėms praeitis 
kalba, pasaulio — ypač Lietuvos - reikalai rū
pi. Mums kova už pavergtųjų kraštų laisvę yra 
aktuali.

Priešas siaučia visame pasaulyje, jis klas
tingas ir žiaurus; jis trypia tai, kas žmogui šven 
čiausia, ir naikina be pasigailėjimo.

Todėl mės stengiamės visada budėti ir kuo 
galime prisidėti, kad teisingumas laimėtų.

JEI MES LIETUVIAI LIETUVOS NEATSI
MINSIME, KAS JĄ ATSIMINS?

JEI MES LIETUVIAI LIETUVA NESlRLPIN- 
SIME, KAS JĄ RŪPINSIS?

JEI MES LIETUVOS NEMYLĖSIMI, KAS JĄ 
MYLĖS?

\ Š. Amerikos skautai ir skautės
A iisasangn A^nnMBiiiniĮ jl 

y iirauasBiiv’

Brazilijos lietuvių tėvų jaunime, argi tavo 
širdies nė kiek nesujaudins šie jaunų lietuvių 
moksleivių ir studentų žodžiai? Ar tu liksi ir to
liau nuošalus nuo lietuvių, nuo lietuviškų reika
lų, lietuviams svetimesnis už svetimuosius? Ar 
gi per didelė auka tau atrodo duoti Lietuvai sa 
vo tautai, savo jauną lietuvišką balsą choruose 
ir pridėti valandą ar dvi per sfavaitę dainoms pa 
simokyti? Atsimink, kad šimtai lietuviukų už tai 
atiduoda savo laisvę ir gyvybę!

Argi tau per didelė auka Lietuvai duoti sa
vo miklias jaudas kojas lietuviškam šokiui su
šokti ir tuo laimėti daugelio kitataučių simpati
jas bei pasigėrėjimą? Argi tau atrodo tokia skau 
di nepakeliama kančia, praleisti porą valandų 
šeštadienj lituanistinėje mokykloje su kitais lie
tuviukais ir lietuvaitėmis?

Kam tu dabar atiduodi savo jaunystės ener-

Broliams Kankiniams
ADA KARVELYTĖ

Nei gintarinio saulės spindulėlio
Nei švento žodžio motinos geros — 
Kas jus gundė, brangūs mūsų brolia:, 
Mirties kameroj alpstančius kančioj...

Drąsūs buvote tada, tvirti kaip plienas, 
Jokia mirtie negąsdino širdies jaunos!
Ant šalto grindinio ašėjo karštas kraujas 
Iš negyjančios ir vis naujos žaizdos!

Ne akmenys — kentėjo mūsų broliai, 
Nelaisvėj žuvo jie už laisvę Lietuvos!
Ir šauks jų kraujas j pasaulį platų, 
Ir atsilieps jis pergalės šviesioj dainoj...

O kankiniai, Tėvynės sūnūs išrinktieji, 
Jūsų kančia vėl laisve mums žydės! 
Nuvargus kelsis Lietuva iš kraujo upių, 
Ir žvaigždėmis jos š.entas veidas švies...

giją, svajones, talentus, jei nesijungi į lietuvišką 
organizuotą kultūrinį gyvenimą, kai tai galima 
taip lengvai padaryti? Ar tu* tikrai nori, kad ko 
greičiau išnyktų lietuvių vardas svetingoje Bra
zilijos šalyje, kuri yra tavoji tėvynė, bet kuri 
tau nedraudžia mylėti ir savo močiutės Lietuvos? 
Gerai žinok, jog kiekvienas nuo lietuviškos ben 
druomenės pasitraukęs jaunuolis yra šiuo metu 
didelė žala mūsų tautai, kurios niekas negali 
atitaisyti. Tat, jei kurį laiką nutolote nuo lietu
viškųjų reikalų, šios Vasario 16 proga — GRĮŽK! 
Būk vėl gyva, žaliuojanti ir žydinti lietuviško 
medžio šakelė, nešanti gražių lietuviškos kultū
ros vaisių, už kuriuos ir Brazilija bus tau dė
kinga!

J. Kidykas.

_ ______ _______ 1970 m vasario 13 d

Mielasis Lietuvos

Veidas

Tikrasis Lietuvos veidas..; 
Koks gražus i&sireiškimas 
Kaip vaizdžiai jis kalba apie 
tėvynę I

Kas imsis spręsti, kuris mo 
tinos veidas tikresnis: ar ka
da jis nuvargęs, nuliūdęs, ar 
kada džiaugsmingas? Ar jos 
jos veidas toks pat, kai ji 
žiūri į gražų porcelano indą 
ir kai ji žiūri į tave — savo 
sūnų dukrą?

Kadangi LIETUVA gyva, o 
ne akmens statula, jos veįdo 
išraiška nuolat keičiasi, ats-

pindėdama grožį, džiaugsmą, rūpesčius, skausmus
Kaikurie regi tik vieną Lietuvos veidą: nu

vargusį, nusiminus^, nes jie težiūri į kasdienybę, 
į tai, kas pilka, įkyriai kuklu, varginga. Jie spren 
džia pagal savo mažą, siaurą pasaulį. Bet Lietu
va turi tūkstančius savojo veido išraiškų, t bylo
jančių apie lietuvius Lietuvoje, tremtyje, išeivi
joje, laisvajame pasaulyje —

— veidą, kuris keičiasi nuo politinių^vykių;
— veidą, rimtą ir susirūpinusį karais, kova 

okupacija;
— veidą, užimtą mokslų darbais;
— veidą, linksmą ir triukšmingą;
— veidą išskaptuotą šimtmečiais istorijos 

ir kultūros;
— veidą, matomą jos gamtoje ir pastatuose;
— veidą paskendusį pasakos svajonėse, žė

rintį šokių šventėse, žibantį dainų žodžiais.
Iš tiesų, Lietuvos veidas turi daugybę iš

raiškų. Stebėkim jį šviesoje ir šešėliuose, gerai 
įsižiūrėkim Į jį; mes regim jos amžinąjį veidą!

Lietuva nėra kažkokia institucija, politinis 
vienetas: ji už juos didesnė, nes ji parinktos že
mės ir Dievo malonės sutartis, bendrija tarp žmo 
žmonių, prisirišusių prie jos, ir Sutvėrėjo.

Lietuvos žemė marga — graži, turtinga, vie 
nur didinga, kitur grakšti, ir jos žmonės, su ja 
sugyvendami, taiso ją ir gražina. Krikščionybė 
sutvirtina darbo vertę, darbas sužmogina žemę, 
iš tos žemės kyla lietuvių tauta.

Jei lyginsime Lietuvą su naujai apsodintais 
žemės plotais ai milžiniškais tyrais, ji atrodo 
kaip gėlynas ir daržas.

Lietuvio tradicln s linksmumas gamtoje gy
venančio žmogaus išmintis, ištvermingos pastan
gos, jautrumas gyvuliams ir laukams gražiai at 
spindi lietuvio santykius tarp žmogaus ir žemės 
— Lietuvos žemės — kurią Dievas jam davė.

Žemė graž . Ji turi savąjį ritmą. Tai lietu
vių muzika. Kompozitorių Čiurlionio, Sasnausko, 
Banaiči, Naujalio. Budriūno... Dar ryškiau, lietu 
vių liaudies dainų ir melodijų, lėtų,!Igreitų, ramių 
ir spalvingų, kalbančių apie gamtą, apie žmones 
apie meilę savo gimtinei, Dainuoja dainų ansam 
uitai dainuoja jaunimo būreliai, lietuvio mintyse 
pinas’ mėg amiausios dainos. Dainuoja lietuviai 
laisvajame pasaulyje ir pačioje laisvės trokštan
čioje sietuvoje.

G’esmę kuria ir lietuvių menas: Zmuidzina 
vičius, Varnas, Čiurlionis, Kalpokas, Galdikas, 
Jonynas... Lietuviai, išreikšdami save muzika, ly 
giai taip pat reiškiasi moderniu ir liaudies me
nu — formomis, kurios per šimtmečius gyvos ir 
giliai prasmingos.

Prie muzikos ir meno prisidedą teatras, vi 
sais laikais mėgiamas, iškeliąs Lietuvos istorijos 
tautai brangius įvykius ir kascMenybės visuotiną 
dramą. '4

Net ir svetimo žmogaus akims Lietuva yra 
savita, įdomi ir brangi.

— Lietuvos dainos žavi mane, neretas yra 
rašęs ir sakęs, — jų melodijos tokios jautrios, 
kad pripildo klausytojo širdį ramiu džiaugsmu.

Dainose vakaruškų triukšihas ir linksmybė, 
vaikiškas džiaugsmas ar gilus ilgesys, žmogaus 
kreipimasis i dangų — tartum vieversėlis, lietu
vių daina skrenda per Lietuvą ir lydi lietuvius 
išeivijoje...

Štai kaip jautriai, kilniai rašo lietuviškasis 
jaunimas susibūręs skautų organizacijon. Tais 
žodžiais išsako kiekvieno gyvo lietuvių ir lietu 

(pabaiga 6 pusi,)
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Kelionė po S. Amerika
ZENONAS BAČELIS

RED. PASTABA: paštas pražudė vieną p. Ba
belio laišką, kuriame, iš eilės, jis aprašė savo įs
pūdžius patirtus pas Hartfordo lietuvius Iki jis tą 
laišką antrą kartą parašys, dedame tolimesnės jo 
kelionės įspūdžius.

A SVÊS VARPO MIESTE

Jau kaikurios senovės ben 
druomenės vartodavo skamba 
lūs žmonių susirinkimams su
šaukti, Didesnieji skambalai 
ir varpai atsirado tik 6 šimt
metyje po Kristaus. Šiandien 
varpai yra tapę bažnyčių žen 
klais, tikintiesiems j pamal
das sušaukti. Bet lygiagrečiai 
varpai buvo ir yra naudojami 
miestuose, respublikose pilie
čiams į pasitarimus kviesti. 
Pavyzdžiu gali būti kad ir D. 
Naugardas, kurio Istorija su
sijusi su istorine Lietuva. Jis 
turėjo savo laisvės varpą ir 
jo netekimas jautriai pavaiz
duotas rusų poeto Guberio ei
lėmis, kurių vienas posmas 
taip skamba:

«Laisvųjų laikų garsas jau 
išnyko, 

t Baugu ir klaiku aikštėn
rinktis liko.

Saunorius išžudžius, baigės 
aukso tarpas

Vėčems sukliudyti išvežtas 
ir varpas».

Daug platesnę reikšmę ture 
jo mūsų Laisvės varpas, ka
bėjęs Karo muziejaus bokšte. 
Jis nulietas Philadelphijos lais 
vės varpo pavyzdžiu. Jo įra
šas: «Skambink per amžius 
vaikams Lietuvos, tas laisvės 
nevertas kas negina jos», pri
mena budėti laisvės sargyboj.

Philadelphijos laisvės var^ 
pas turėjo ypatingai plačią 
prasmę. Amerikos istorijoje 
jis suvaidino didelį laisvės ko 
vų vaidmenį. Jį nuliejo dar

23 metais prieš paskelbiant 
Amerikos’nepriklausomybę. Ja 
me Įrašyta: «Skelbk laisvę vi
soje šalyje visiems piliečiams». 
Tuo badu tas varpas buvo 
laisvės kovos simbolis, skati
nęs atsikratyti britų imperijos 
kolonijų padėties. Britams ūži 
mant Philadelphiją varpą iš
gabeno kitur ir paslėpė. Lai
mėjus nepriklausomybės ko
vas jis pargabentas Philadel- 
phijon suskilęs ir padėtas mu 
ziejun, tartum tautinė relikvi
ja. Todėl Philadelphijos-mies
tą būtų galima vadinti «Lais
vės varpo miestu» (Liberty 
bell).

PA9 DRAUGUS

Philadelphijon viliojo min
tis susitikti su senais drau
gais, pamatyti laisvės varpą- 
Nors mano kelionė lėktuvu iš 
Naujorko Philadelphijon buvo 
iš anksto apmokėta bet susi
gundžiau keliauti traukiniu. 
Tai davė progos patirti susi
siekimą geležinkeliais, ku
riems amerikiečiai jsu lemia 
sanpauliškės «bondes» likimą. 
Drauge su Dr. Puzinu stebė
jom gamtos ir gyvenviečių 
vaizdus. Per pusantros valau 
dos atsidūrėme Philadelphijo- 
je. Dr. Puzinas dirba Naujor- 
ke ir tuo traukiniu kasdien 
važinėja darban ir atgal, ir 
tai jam geriau patinka, negu 
gyventi pačiam Naujorke.

Dr. Puzino palydėtas apsis
tojau prie inž, Prano Kačio- 
nio buto. Jis Lietuvoje buvo 
ir mano bendradarbis tarny-

boję. Gyvena jis drauge su 
savo svainiu pulk, Šaudžiu. 
Abu dirbdami paprastą darbą, 
su nedideliu atlyginimu, per 
20 metų išmokėjo skolas už 
bendrai pirktą namą. Jie išei 
tarnavo pensijas, gyvenimo 
nedatekliais nesiskundžia, ir 
sakosi turi ir santaupų.

Netoliese gyvena ir Dr. Pu 
žinąs. Jis irgi turi nuosavą 
namą,, kurio sienas puošia 
daugybė lietuvių menininkų 
paveikslai. Tame pat rajone 
didelius savo namus turi ma
tininkas A. Ramanauskas. Jis 
betgi čia negyvena, išnuomuo 
ja kitiems, o pats gyvena už 
100 kilometrų, prie ežero, 
kur teko man porą dienų sve 
čiuotrs. Jis irgi kasdien auto
mobiliu važinėja darban į Phi 
ladelphiją. Tie du pavyzdžiai 
liudija, kad Amerikoje nesu
daro nepatogių kliūčių gyven 
ti šimtą ar pusantro šimto ki 
lometrų nuo savo darbovie
tės, nes susisiekimas yragrei 
tas ir geras.

Teko pasisvečiuoti ir pas 
inž. V. Mošinskį, kuris gyve
na prašmatnioje -viloje su di
dele sodyba. Su juo gyvena 
ir senutė motina, ankščiau gy 
venusi S Paulyje pas inž. A. 
Mošinskį. Jai 93 metai, bet 
dar plauko baseine ir 
krapšt^ gi sodyboje su kauptu 
ku, grėbliu ir šluota. Paklau
siau jos, ar ji girdėjusi anek
dotą, kad ji neva nebegalinti 
pati išlipti ir įlipti į automo
bilį. Ji atsakė: <Tai ne anek
dotas! Mano ankstyvos senat
vės išvaizda gal rodo mane 
nepajėgiančią. Kai kiti nori 
padėti, aš nesipriešinu».

Aplankiau buvusį ministrų 
kabineto reikalų vedėją p. V. 
Masalaitj, gyvenantį kiet ato 
kiau vieoame savo namų. Jis 
yra mano amžiaus, bet fizi
niai atrodo labiau suvargęs 
negu senutė Mošinskienė. Tai

keletos įvairių lietuvių šeimų 
gyvenimo pavyzdžiai.

AMERIKOS VALSTYBĖS 
PRADŽIA

Pensilvanijos kolonija bei 
jos sostinė Philadelphia buvo 
valstybinės idėjos pradininkai. 
Jas savo paties teritorijoje 
įkūrė žymiausias kvakerių 
sektos ideologas William Penn 
prieš maždaug 300 metų. Jo 
suorganizuoti kvakeriai buvo 
visus viršijanti grupė. Kvake
rių tolerancija, žmoniškumas 
ir tikybinės bei asmeniškos 
laisvės principais paremta 
ideologija paskatino ir kitas 
kolonijas siekti tų pat tikslų- 
Kovose už nepriklausomybę 
Philadelphijai teko svarbiau, 
sias vaidmuo. Joje 1776 me
tais suskambėjo laisvės var
pas, pranešdamas, jog tryli
kos kolonijų atstovai savo 
kongrese paskelbė nepriklau
somybę nuo britų Kovoms su 
britais tebevykstant Philadel- 
phija buvo laikinoji JAV sos
tinė. Kovoms pasibaigus ji be 
ne 20 metų buvo nuolatinė 
sostinė Joje priimta nuolati-' 
nė konstitucija, tapusi pavyz
džiu daugeliui demokratiškų 
tautų.

Philadelphijos miestas buvo 
taip gerai suplanuotas, kad ikį 
šiol jo centras nebuvo reika
lingas pertvarkymų. Priemies 
čiai ir miesto plėtimąsis į pa
kraščius vyko taikantis prie 
besikeičiančių gyvenimo są
lygų. Šiandien tas miestas da
ro labai tvarkingą įspūdį. 
Miestą puošia dvi upės ir 
daugybė parkų. Jis yra tik 
150 kilometrų nuo Atlante 
vandenyno. Bet pagilinus De
laware upės žiotis bei įlanką, 
Philadelphija tapo dideliu uos 
tu, į kurį atplaukia dideli lai
vai, aptarnaujami 35 kilome
trų krantinių.

(Bus daugiau)

JSIDĖMĖTINt ADRESAI 
LIETUVOS ATSTOVYBES 
URUGUAY, MONTEVIDEO.

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

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

: Liet. Bendruomenė, pirmi 
niiikas p. Juozas Tijūnėlis 
Rua latai, 150 — Casa Ver 
de, Tel. 266-0346.

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

LIETUVIŲ KALBOS 
PAMOKOS S. PAULY:

MOOCA, Rua Juatindiba, 20 
šeštadieniais 14 vai.

naujose patalpose parduoda įvairias 
statybos medžiagas bei visokius 

namų reikmenis.
Naujasis adresas:

DEPOSITO PARATODOS

Stasys Lapienis

Avenida Sapopemba, 5761, V. Guarani

Aleksas Kalinauskas
Advokatas

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

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

Tel. 31-2548 4.o> Sala 19- Tel. 37-0324
no 14,00 iki 18,00 vai.

JONAS JAKUTIS
RUA COSTA BARROS, 352

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

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

Įkorporavimai — kondominijos — sklypų išdalinimas — 
Administracija — nejudomo turto pirkimai bei 

pardavimai — kreipkitės į

Administradorâ e Imobiliaria Bernardes Ltda* 
atsakomasis bendrininkas Gil Prestes Bernardes

Praça Antonio Prado, 33, — 4* andar, conjunto 401. 
Telefonas 33-1443 — São Pąulo.

Didelis pasirinkimas medžiagų ir skoningas 
pasiuvimas, LAURO SANDRON vyriškų rūbų

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

São Paulo
Medžiaga parduodama ir išsimokėjimui

Z teikite ir įsitikinkite medžiagos ir darbo kokybe ir kaina

* «h w »• ft •

LIETUVIAMS PAMALDOS 
LAIKOMOS

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

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

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

Išpažintys čia klausomo, 
kasdieną prieš mišias,

Pirmą mėnesio sekmadienį 
Parque das Nações 10 vai 
V. Carolina 15 való 
Casa Verde, 17,15 vaL
Antrą :

Jaçana klierikų kopi. 8,30 vai 
Bom Retire, 10,15 vai 
Utinga 16,30 vai.,

T rečią:
Agua Rasa 8,30 valų 
Moinho Velho 11,30 vai., 
Lapa 16,30 vai.,
Paskutinį:
Vila Anastacio 8,30 vai., 
Vila Bonilha 10 30 vai. 
V. Prudente 18 vai.

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

CAIXA POSTAL 4421,
S. PAULO, BRASIL.

^KAITYKITE IB 
PLATINKITE V I B 
NINTELI PIETŲ AMERIKOS 

SAVAITRAŠTI «MŪSŲ 
LIETUVA».

VIENINTELIAI ATSTOVAI GARSIOJO VANDENS LINDOYA

lEMACr CAKKIEKI ™,
Lindoya vanduo yra senai žinomas gėrimas
Kurio puikų veiximn į žmogaus sveikatą jau 
visi yra vienbalsiai pripažinę. Pabandykite, 
sitikinkite ir visados naudokite !

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

Caixa Postal 3967 - SÃO PAULO

- •

■r;: FOM-TE 005 JESUÍTAS''>■ W.

• « M » í a et fit EB 
- « » »• ♦ - •
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LIETUVOS NACIONALINĖ 
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTE!

Dalyvaukim Ko Skaitlingiau
Vasario 16 Minėjime!!!

Alkanam rūpi duona, kaliniui laisvė. Vyresnioji karta at 
simename, kaip labai džiaugėmės 1918 metais Vasario 16-tą 
paskelbę savo Nepriklausomybę! Tuo šiandien reikia dar la
biau džiaugtis, kai mūsų Tėvynė yra vėl patekusi to paties 
ruso nelaisvėn. Prisiminimas Vasario 16-tos tepripildo mus 
nepalaužiamos vilties, jog ateis diena, anksčiau ar vėliau, 
kad Lietuva nusikratys svetimųjų globos, kad lietuvis savo 
Tėvynėje pats galės būti šeimininkas ir nebevergaus sveti
mųjų užmačioms.

ŠIEMET VASARIO 16 BUS MINIMA ZELINOJE.

Sekmadieni, vasario 15 dieną, 11 valandą bus iškilmin
ga suma bažnyčioje, per kurią giedos «Aušros» choras lietu
viškas mišias. Jas celebruos Jo Prakilnybė Prelatas Pijus 
Ragažinskas, Zelinos parapijos klebonas.

Tėvų Jėzuitų koplyčioje tą dieną 17 valandą mišių ne
bus. Bus tik iš ryto 8 valandą.

MINĖJIMO AKTAS bus Seserų Pranciškiečių gimnazijos 
salėje, irgi Zelinoje, 15 valandą. Pagrindinį žodį tars iškalbu 
sis profesorius, vienintelis Brazilijos Lietuvių Bendruomenės 
narys Antanas Stonis Bendruomenės ir «Aušros» chorai su
dainuos keletą patriotinių dainų.

Tat visi dalyvaukime Vasario 16 minėjime.

BENDRUOMENĖS TARYBOS POSÈD1S

bus vasario 13 dieną, 20 valandą Zelinoje, Jaunimo namuo
se. Visi tarybos nariai prašomi dalyvauti svarbiam pasitarimui

Knn. Juozas Šeškevičius
Tarybos prez, pirmininkas

DAR KARTĄ RAGINAME

Mokyklų atostogos eina ga
lop. Vaikai grįš į pamokas. 
Lietuviai tėvai, pasiskubinkit 
užrašyti savo vaikus į litua
nistines mokyklas, tiek Šv. Ka 

ADVOKATĖ IRENA GRITÉNAS — SPINĄ 

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

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

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

Consnltorío: Rua Capl Pacheco Chaves, 1206, 
Vila Prudente, Tei. 63-5362

zimiero (pas Tėvus Jėzuitus) 
tiek Zelinoje. Juo daugiau 
kalbų kas moka, juo labiau 
yra pralavintas jo protas. Tat 
nepagaiiėkit vaikams geros 
progos išsilavinti. Išmokti lie 
tuvių kalbos.

ZELINOJE VISI GALI UŽSIMOKĖTI UŽ«M. LIETUVĄ» 

p. Juozui Baužiui. Jis daug metų ištikimai patarnauja 
skaitytojams ir Administracijai, patarnaus ir dabar. Jo 
adresas yra Rua Manaias, 363. Visai arti prie bažnyčios 
aikštės. Pasinaudokite!

ŠV. KAZIMIERO PARAPIJA

Pasibaigė «Aušros» choro 
atostogos. Todėl nariai ren
kas šeštadienį 19 valandą re 
peticijoms. Gauta iš USA įdo
mi, graži penkių dalių kanta
ta lietuviui mokytojui pagerb 
ti. Ją būt galima išmokti iki 
Motinos dienos ir ta proga tu 
rėti koncertą lietuvei moti
nai, tai pirmajai vaikų moky
tojai pagerbt. Kantatą dainuo 
ja solistas bosas, solistas so 
pranas, moterų choras ir miš 
rių balsų choras. Kad būtų įs 
pūdingesnis koncertas, reik
tų chorui daugiau balsų, ypač 
tenorų ir bosų. Todėl kviečia 
me ir anksčiau choruose da
lyvavusius ir naujus balsin
gus vaikinus-vyrus bei mer- 
gaites-moteris prisidėti tai 
kantatai pastatyti. Ateikite tai 
kon «Aušros» chorui ir jung
tinėmis jėgomis pradžiuginkim 
dar kartą lietuviškas širdis I

Jonas Kidykas, S, J.
«Aušros» choro dirigentas

ŠVENTĖ VISTIEK BUŠ
i <’•

Ar spės, ar nespės pabaigti 
salės statybą, o šv. Kazimiero 
parapijos metinę šventę vis- 
tiek švęsime kovo mėn 8 d. 
Mišios bus 15 valandą, gie
dos «Aušros» choras.

Dažnas lietus gerokai kliu
do statybai. Yra pavojus, kad 
darbai gali būti ne visai baig 
ti Bet apie tai laiku painfor
muosime visus lietuvius.

0T. Jonas Bružikas, S.J, 
Klebonas

UŽSIMOKĖJO UŽ M. L.

Po 20 ncr.: Longinas Gaiga 
las, Jonas Blaževičius (L. Gai 

. V. tem ioterêss® 
em saber tod© 

sôbre ©Volkswagen 
de 60 HP?

Procure-nos
ESTAMEE - Estanislau rMeliun«s Jr.

R.~lbitirama, 1235-1269 Fene 63-2387,V.Prudente

galo dovana į USA); Elena 
Vojevodskis, Vincas Zarakaus 
kas, Miguel Charoff, Antanas 
Skrebis, Jonas Makusevičius, 
Kazys Lipas ir Ant Jočys;
Jonas Dačiulis 35 ncr, it Jo
nas Šiurkus 15 ncr.

ZELINOS IR VILA BELOS 
SKAITYTOJAMS ŽINOTINA

Ilgus metus ištikimai išne
šiojęs ML Zelinos ir Belos 
prenumeratoriams, p. Boleslo 
vas LATVÉNAS, maloniai va
dinamas. «Moliukas», užgautas 
automobilio, nebegali toliau 
lietuviams patarnauti. Jam už 
ilgų metų ištikimą tarnybą čia 
tarime nuoširdžią padėką ir 
linkime greitai sustiprėti.

NAUJAS ML IŠNEŠIOTO
JAS. Garbingų knygnešių ei 
lėn įstojo, ir Boliuko vietoje 
zeliniečiams bei Vila Belos 
prenumeratoriams laikraštį iš 
nešios jaunutis, bet energin
gas ir darbštus berniukas 
MAURICIJUS BENDORAITIS.

Pirmą kartą nešiodamas lai 
kraštj, jis užsirašys visų skaj 
tytojų vardus, pavardes ir ad 
resus. Malonėkit jam padėti 
gerai užsirašyti. Jaunam ben
dradarbiui linkime geros klo
ties!

ML Administracija

ŠV. JUOZAPO VYRŲ BRO
LIJA šaukia susirinkimą sek
madienį, vasario 22 d. po su
mos — 12 valandą, Jaunimo 
Namuose.

Nariai privalo dalyvauti, 
Kviečiame ir kitus katalikus 
vyrus ateiti, kurie norėtų bū 
ti Brolijos nariais,

Dienotvarkėje: valdybos rin 
kimai, metinė veikimo apys
kaita ir einamieji reikalai.

Juozas Baužys
Vyrų. Brolijos pirmininkas

ATSKIRO NUMERIO

KAINA 0,40

(pabaiga iš 4 pusi.)

vaitės širdies jausmus savo 
tėvų žemei, kaip mes patys 
gal nebūtumėm sugebėję išsa 
kyti. Pasisavinkim juos, jais 
gyvenkime — pajusim savyj» 
augant Lietuvos ir lietuvi* 
meilę, meilę lietuviškai kal
bai, dainai, menui... Mylėda
mi — rasim laiko ir; chore da 
lyvauti, ir vaidinti, ir organi
zacijos ir savo parapijose da 
lyvauti. Atgaivinkim, palaiky- 
kim Lietuvos meilę!

SERGA ir po operacijos Šv. 
Cecilijos ligoninėje gydosi p, 
Vanda Meškauskienė,

LAPOJ NEBUS PAMALDŲ

V. Zelinoj įvyksta Lietuvos 
Nepriklausomybės minėjimas 
15 d. vasario 15 vai, Dėl tos 
priežasties Lapo j lietuviškų 
pamaldų nebus.

Kviečiami visi lietuviai da
lyvauti minėjime.
n—■» 
ümmmü

Gavėnios metu kryžiaus 
keliai bus panktadieniais 18 
vai., ir sekmadieniais 17 vai.. 
Graudūs verksmai sekmadie
niais 18 vai.
imamu
iimmmrii

Vasario 5 d. Vila Beloje mi 
rė Aleksandras Tamašauskas, 
69 m. amžiaus. Nuliudime pa
liko žmoną, dvi dukteris, žen 
tus, anūkus.

Vasario m, 5 d. Mokoje mi
rė fealiomė Nemajūnienė, 82 
m. amžiaus, kilusi iš Utenos 
apylinkės. Nuliūdime paliko 
keturias dukteris, sūnų, žetus, 
anūkus. Septintos dienos mi
šios bus ketvirtadienį, 12 d, 
vasario, V. Zelinoje, 19,30 vai

Vasario 9 d. mirė Justinas 
Baibokas, 60 m. amžiaus, visą 
laiką gyvenęs Mokoje, kilęs 
iš Žiežmarių parapijos Paliko 
nuliūdusią žmoną Mikasę, dūk 
terį Eleną ir sūnų Vincą. ^Pa
laidotas Itapiroj. Septintos die 
nos mišios bus 16 d. vasario 
19 vai. Vila Zelinoj.

Už buvusį Lietuvos prezi
dentą Aleksandrą Stulginėkį, 
mirusį Lietuvoje praėjusiais 
metais 22 d. rugsėjo, Lietu
vos Nepriklausomybės paskel 
bimo akto signatarą, bus at
laikytos mišios Vila Zelinoj 
16 d, vasario 7 vai. ryto. Lie 
tuviai katalikai kviečiami at
vykti pasimelsti už buvusio 
prezidento, Sibiro kankinio» 
vėlę.

6
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