1

Naujasis Bendruomenės Tarybos
Prezidiumas ir Valdyba

Nr. 15 (1132) XXII METAI

LIEZTUVAl
São Paulo - Brasil - 1970 m. Balandžio - Abril 10 d.

PLAČIAJAME PASAULYJE
GUATEMALA
NAUJA KOMUNISTŲ AUKA

Niekas neišėjo iš didelių
pastangų išgelbėti Vakarų V o
kietijos ambasadoriaus Kari
von Spreti gyvybę. Nepadėjo
nei popiežiaus Nuncijaus Girolame Prigione tarpininkavi
mas, nei Vokietijos specia
laus pasiuntinio Wilhelm Hop
pe pastangos, nei Vokietijos
paties kanclerio Willy Brandt
atsišaukimas į žmoniškumo
jausmus iš JAV-ių, kur jis tuo
laiku buvo, nei Guatemalos
Vyriausybės aiškinimai, kad
ji negali paleisti laisvėn tų
22 teroristų, nes kai kurie jų
(4) jau buvo kitos galios —
Teismo nubausti, nes tai bū
tų ėjimas prieš 'šalies Konsti
tuciją, kad teroristai reikalau
ja perdėtai didelės kainos...
Pirmadienį po 17 vai. rau
donieji teroristai pranešė, kad
ambasadoriaus lavonas yra
tokioje tai vietoje. Jo kūnas
buvo pašarvotas Guatemalos
Vyriausybės Rūmuose valsty
bės ministrams teikiama pa
garba.
Tai- nauja teroristų auka,
komunistų auka, nors net de
mokratinių kraštų laikraščiai
beveik jų nepamini. Nereikia
nė kalbėti apie komunistinių
kraštų ar jų įtakoje esančių
šalių spaudą. Ji tokiais atve
jais visai tyli arba net išgi
rta tokių veiksmų vykdyto
jus. Ir beveik dar neįvyko nė
vieno komunistinių kraštų ar
jiems simpatizuojančių šalių
diplomatų bei įtakingų asme
nų pagrobimo. Tai aiškiai ro
do, kas vykdo tuos pagrobi
mus, vagystes, išplėšimus ir
nužudymus ir kaip gudriai
Maskva tuo pasinaudoja.
Labai gaila, kad laisvųjų Va
karų spauda to nesupranta,
nonuplėšia kaukės tiems vi
siems įvairiems beširdžiams
teroristams-komunistams ir tas
«iilaisvinimo armijos» grupes
vi« nepavadina tikraisiais var
dale.

S
SOV. RUSIJA

TIK 60 ŽODŽIŲ
Sovietų Rusijos oficiozas
«Izvestia» apie Vokietijos ambatadoriaus von Spreti nužu
dymą pranešė trumpute 60
žodžių telegrama, visai nemi
nėdama teroristų Ideologijos,
nei kad jie reikalavo — be
paleidimo 22 teroristų — dar
700 tūkstančių dolerių sumos
pinigais.

Stiprėja Palestinos
Partizanai
KAIRAS. Neseniai iš komu
nistinės Kinijos grįžęs pales
tiniečių partizanų organizaci
jos «Fatab" vadas Yaser Ara
fat pasikalbėjime su Egipto
oficiozo <A1 Ahram» bendra
darbiu tvirtina, kad partiza
nų būriai Jordanijoje nepri
leidžia, jog zraelis užimtų
Jordaniją. Jordanija nė nega
lėtų, jei ir norėtų, sukliudyti
palestiniečiams partizanams
siekti savo tikslų — visai už
imti Izraelį, o ne su juo su
sitaikinti. Jų ten yra 32.000,
ir gėrai ginkluotų. Jų jau žu
vę 1200
Jis gavęs Kinijoje ministrų
pirmininko užtikrinimą, kad
Kinijos pagalba partizanams
yra užtikrinta ir neapribota
(Anksčiau ją užtikrino ir so
vietai).
Taigi, partizanai, remiami
tiesioginiai Maskvos ir Peki
no, tampa nauja karine jėga
Artimųjų rytų konflikte. Net
ir norėdamos anų šalių vals
tybės negalės dėl jų niekada
susitaikinti su Izraeliu. Jis
turės tapti Maskvos satelitu...
nebent jei karta’’s Maskvai
būtų svarbiau kiti politiniai
siekiai.

Sovietai įsistiprina
Egipte
KAIRAS. Turistai, kurie lan
kėši Egipte, pasakoja matę
vis daugiau rusų kariuome
nės Egipte Kai kurie jų dali
niai buvo perrengti Egipto ka
riuomenės drabužiais tik be
be karinių ženklų. Spėjama,
kad jų esama ten apie 5 —
10.000. Daug jų yra prie nau
jai statomų įtaisymų raketoms
šaudyti, kuriuos dabar visai
moderniai stato Egipte. Kiti
yra prie moderniųjų ginklų,
atsiųstų iš Sovietų Rusijos.
Kiti priklauso karo laivyno
daliniams, kurie Egipte turi
savo nevalinę bazę. Esama
daug ir lakūnų, kurie moki
na egiptiečius ar tiesiog vai.
do moderniuosius iš Rusijos
atsiųstus aparatus.
Net Egipto parlamento ats
tovai susirūpinę ta rusų dau
gybe Egipte, ^rezidentas Ga-mal Abdel Nasser slaptame
posėdyje juos užtikrinęs, kad
kraštas ir toliau tebėra pil
nai nepriklausomas. Bet ar
ilgai, ypač jei rusams pa
vyks užimti visas strategiš
kai svarbesnes vietas ir pa
jungti pilnai savo valiai par
tizanus, vietos komunistus bei
komunistuojančius?!
Jei Nasseris neapsižiūrės,
Maskva tuojau užims Egiptą.
n—iii
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Balandžio 3 d. Vila Zelinoje Jaunimo Namuose įvyko
senosios ir naujosios Tarybos narių, o taip pat ir Revizijos
Komisijų bendras posėdis.
Senosios Tarybos pirmininkas kun. J. Šeškevičius pade
kojęs visiems už ligšiolinį darbą Bendruomenėje ir palinkė
jęs naujai Tarybai sutarimo, darbingumo ir sėkmės, paprašė
naujai išrinktuosius į Tarybą išsirinkti iš savo tarpo kitą Ta
rybos prezidiumo pirmininką.
Slaptu balsavimu, visiems Tarybos nariams esant kandi
datais, daugiausia balsų gavo kapt. Juozas Čiuvinskae, ku
ris tuojau perėmė vadovavimą tolimesnės susirinkimo eigos.
Po to buvo išrinkti: prezidiumo vice pirmininkas, inž. Alf.
Petraitis ir sekretore — Mg. Vinkšriaitienė, kuri taip pat
tuojau pradėjo eiti savo pareigas.
Tokia pat tvarka buvo išrinkta ir Valdyba, kurios sąs
tatas yra toks:
Juozas Tijūnėlis — pirmininkas
Jonas Bajorinas — vice-pirmininkas
Ona Matelionytė — I sekretorė
Mirna Braslauskaitė — II sekretorė
Jonas Jodelis — iždininkas.
Balsus visą laiką skaičiavo Revizijos Komisijų nariai,
kurie, pagal įstatus, neturi balsavimo teisės.
Naujoji Bendruomenės Taryba nutarė, kad jos oficialio
ji būstinė bus: rua Juatindiba, 20 — Parque da Mooca. Gi
Conselho Paroquial pirmininkas Petras Šimonis pasiūlė Ben
druomenei naudotis taip pat ir Jaunimo Namais Vila Zelino
je. Žinoma, pasiūl mas buvo maloniai priimtas,
Yra numatoma ateityje į Bendruomenės darbą įjungti
visus Tarybos narius, o taip pat ir kandidatus, nes visi jie,
pareikšdami savo sutikimą būtį renkamais į Bendruomenės
Tarybą ar Revizijos Komisiją — automatiškai yra sutikę
dirbti lietuvybės reikalui.
Balandžio mėn. 28 d. bus sekantis Tarybos susirinki
mas, kuri me Valdyba patieks veikimo planus šiems me
tams, ir bus svarstomi įvairūs mūsų kolonijose reikalai.
M. V.

Kunkuliuoja Kuodai
PUODU PLOKŠTUMOJE
PETRAS PAKALNIS

Mažoje Laos karalystėje yra vietovė, vadinama Puodų
Plokštuma. Tas keistas var
das duotas todėl, kad ten bu
vo rasti dideli puodai, kuriuo
se seniau būdavo laidojami
žmonės. Dabar tas 22 kilome
trų platumo užkampis nervi
na kelias dideles valstybes,
nes per jį vėl pradėjo skverb
tis
Šiaurės
Vietna
mo Komunistai.

SU VELNIU OBUOLIAUTI...
Laos valstybės vargai pra
sidėjo 1949 metais, kai vieti
niai komunistai Ho Či Minh
pavyzdžiu pradėjo vaduoti sa
vo kraštą iš prancūzų okupa
cijos. Nors 1956 metais pran
cūzai apleido kraštą ir komu
nistai prižadėjo sujungti sa
vo kariuomenę su karališką
ja, bet savo žodžio nelaikė ir
ieškojo progos paimti valdžią
į savo rankas, pralaimėję rin
kimus 1960 metais, komunis
tų vadai pabėgo j šiaurę ir
ten organizavo pasipriešinimą
prieš teisėtą krašto valdžią.
Taip tęsėsi porą metų. 1962

metais Genevos konferencijo
je Laos karalystė buvo pas
kelbta neutrali ir trys didžio
sios Laos partijos — neutralistai, komunistai ir dešinieji
— nutarė bendradarbiauti. Ta
čiau ir šį kartą niekas žo
džio nelaikė, o 1964 metais
komunistai užė
mė Puodų Plokštumą. Tuo tar
pu Ho Či Minh nutiesė vieš
kelį rytiniame Laos pakrašty
je, kad sėkmingiau galėtų už
puldinėti Pietų Vietnamą.
Puodų Plokštumoje komu
nistai išsilaikė net 5 metus.
Gerai pasiruošę Laos kariai
ir partizanai, padedami JAV
lėktuvų, praėjusių metų rug
sėjo mėnesi sumušė komunis
tų kariuomenę ir atsiėmė stra
teginę plokštumą Tačiau ko
munistai nenusileido. Sutelkę
67.000 karių, Siaurės Vietna
mo komunistai vasario mėne
sį vėl puolė Puodų Plokštu
mą ir ją užkariavo.
UŽ KĄ KOVOJAMA
Kodėl Šiaurės Vietnamo ko
munistai taip užsispyrę kovo
Lietuvos nacionaline
M.Mažvvdo biblioteka

ja Laos valstybėje? Atsaky
mas yra paprastas.- todėl, kad
galėtų išlaikyti Ho Či Minh
vieškelį, ir kad turėtų stiprią
kortą prie derybų stalo. Ho
Či Minh vieškelį saugoja sti
pri Šiaurės Vietnamo kariuo
menė, įsikasusi giliai į žemę.
Ten ji turi amunicijos sande
liūs, ligonines, atsargos bata
lionus, raketas, maisto atsar
gas ir pan. Susigrupavę Laos
valstybėje, Šiaurės Vietnamo
komunistai užpuldinėja JAV
arba Pietų Vietnamo karius
ir partizanų karu nuolat juos
vargina. Jei amerikiečiai ar
Pietų Vietnamo kariai sumu
ša komunistu , jie pasitraukia
į Laos valstybę ir ten jaučia
si saugūs. Oficialiai Laos vals
tybė yra neutrali, ir JAV ka
riuomenė negali į ją įžengti.
KĄ DARO AMERIKIEČIAI
Nujausdami, kad kaž kas
yra negerai, amerikiečiai pa
sidarė nervingi ir privertė
Nlksoną pasakyti, ar JAV tu.
ri kariuomenės dalinių Laos
valstybėje. Atvira kalba kovo
• dieną Niksonas pasakė, kad
Laos valstybėje JAV neturi
jokių kovai paruoštų dalinių.
Laos karalistėje JAV turi 320
karo patarėjų ir 323 karius,
tarnaujančius intendantūroje.
Prašoma įLaos vyriausybės,
JAV aviacija bombarduoja ko
munistus ir trukdo jų susisie
kimą Ho Či Minh vieškeliu.
JAV palaikys Labs vyriausy
bę ir tuo tikslu kreipėsi į An
gliją ir į Rusiją, kad būtų už
laikomi 1962 mėtų Genevos
sutarties nuostatai.

Nežinia, kodėl komunistai,
užėmę Puodų Plokštumą, lai
kinai sustabdė karo veiksmus
ir pasiūlė Laos vyriausybei
derybas. Laos premjeras ko
munistų pasiūlymą priėmė,
bet Kai kuriuos komunistų rei
kalavimus jis tuojau atmetė.
O VIETOS GYVENTOJAI?

Kovodami Pietų Vietname,
komunistai slepiasi ne tik
Laos karalystėje, bet ir Kambodijos valstybėje. Pasipikti
nę tuo komunistų elgesiu,
Kambodijos sostinės gyvento
jai suruošė demonstracijas
prie Siaurės Vietnamo amba
sados, išdaužė jos langus ir
sudegino dalį baldų. Kadangi
Kambodijos premjeras Siha
nouk kartais rodo komunis
tams simpatijų, generolas Lun
Nol ir vicepremjeras Matak
nuvertė jo vyriausybę ir pa
ėmė krašto valdžią į savo
rankas. Dabar Sihanouk vieši
Pekine ir kursto komunistus
nuversti naują Kambodijos vy
riavsybę. Paskutinėmis radijo
žiniomis Kambodijos sostinė
je įvestas karo stovis ir Kam
bodijos kariuomenė kovoja
prieš įsiskverbusius komunis
tus. Kartu kovos vyksta ir
Pietų Vietname bei Puodų
Plokštumoje. Prezidentas Nik
sonas stebi tuos įvykius iš to
li ir nenori įvelti JAV į nau
ją Rytų Azijos karą.
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NEW YORKO LIETUVIŲ
GYVENIMAS

Norime šį kartą supažindin
ti su New Yorko lietuvių ko
lonijos gyvenimu.
ŠOKIŲ GRUPÊ minės 20
metų sukaktį ypatingu paren
gimu gegužės mėn. 16 d. Jam
šokėjai ir vadovai rūpestin
gai rengiasi. Šiai tautinių šo
kių grupei jau ilgus metus va
dovauja Jadvyga Matulaitie
nė, buvusi III JAV ir Kana
dos Tautinių Šokių šventės
vadovė.

MENO PARODA surengta
nesenai įsigytame Tėvų Pran
ciškonų Kultūros Židiny. Joje
dalyvavo 20 žymių lietuvių
dailininkų. Tas KULTŪROS
ŽIDINYS IR JAUNIMO CEN
TRAS dabar plačiai užsimo
tas atnaujinti ir padaryti mo
derniu didžiuliu pastatu. Kai
nuosiąs virš milijono dolerių.

LAISVĖS ŽIBURIŲ RADIJO
klubas išlaiko šią lietuvišką
programą. Vasario 16 šventei
jis surengė anglų kalba spe
cialią programą, ją įgravavo
į juosteles ir paskolino įvai
riems parengimams.
MAIfíONíO LITUANISTINĖ
MOKYKLA kovo 15 d. suruo

UETUV^

KATALIKIŲ MOTERŲ SĄ
JUNGOS 24 kp. susirinkimas
įvyko Angelų Karalienės pa
rapijos salėje, gi LMK Fede
racijos New Yorko klubo su
sirinkimas vasario 16 d. pas
jo narę J. Vytuvienę.
YRA DVI ŠALPOS DRAUGI
JOS — Bendrasis Amerikos
Lietuvių Šalpos Fondas arba
vadinamasis Balfas, ir Lietu
vių Religinė Šalpa, kurios vai
dybos
vicepirmininkas yra
prel. J. ■ Balkūnas. Ir Ralfo
centras yra taip pat New
Yorke, kurio reikalų vedėjas
yra kun. Pr. Geisčiūnas.
LIET. FRONTO BIČIULIAI
ba andžio 26 d. rengia V. Ra
mojaus knygos «Kritusieji už
laisvę» pristatymą visuome
nei. Jau išėjo tos gražios kny
gos apie lietuvius partizanus
II dalis. Ruošiama ir trečioji.
LIETUVIŲ GYDYTOJŲ
DRAUGIJA per savo centro
valdybą išsiuntinėjo virš 500
laiškų Vasario 16 proga Ame
tikos atstovams, senatoriams,
Amerikos prezidentui, sekre
toriams ir kitiems įtakingiems
politikams, Tuose laiškuose
prašoma atkreipti dėmesį j
Senato priimtą rezoliuciją iš
kelti Lietuvos bylą Jungtinė
se Tautose.

šė metinį vaidinimą «Raudonoji kepuraitė». Joje daugdir
ba mokytoja Marytė Sadanavičiutė.
MARIJOS APREIŠKMO
CHORAS išmoko naujas kun.
Šukio parašytas Mišias, Jas
ruošiasi įgravuoti taip pat
plokštelėje. Chorui vadovau
ja garsus muzikas Al. Kačanauskas.
SKAUTŲ IR SKAUČIŲ drau
govių sueigos buvo vasario
7, 28 ir kovo 21 d. Kultūros
Židinio patalpose. Jie suruo
šė Kaziuko mugę (kermošių)
kovo 1 d. Masphet Viešpa
ties Atsimainymo parapijos
bažnyčioje.
LIETUVIŲ FONDO VAJAUS
Komitetas, specialiai sudary
tas, plačiai užsimojo aukų su
rinkimui Jis nori visiems lie
tuviams pasiųsti paraginamuo
INŽINIERIŲ !R ARCHITEK
sius laiškus ir suruošti di
TŲ SĄJUNGOS New Yorko
džiulį Pavasario banketą.
skyrius turėjo savo susirinki
KORP. NEO-LITHUANIA FL mą vasario 6 d. Kultūros Ži
LISTERIŲ senjorų sueiga įvy dinio patalpose,
ko sausio 31 d. ir iškilminga
n—”»»
sueiga Vasario 16 proga to IÍMMÜ
mėnesio 27 dieną. Priimti du
nauji nariai ir išsirinkta nau
Okup. JĮįetuvo/e
ja valdyba.
naujas filmas.
SMUIKO KONCERTAS žy
maus smuikininko Izidoriaus
Neseniai okupuotoje Lietu
Vosyliūno buvo surengtas va voje pastatytas ir leistas ro
sario 15 dieną. Jam pianu dyti ir Sovietų Sąjungos res
akompanavo jo sūnus Vytenis. publikos žiūrovams filmas
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«Ave, vita" (Sveikas, gyveni
me). Jo režisorius ir statyto
jas A. Griškevičius. Filmas
yra 31-sis vadinamas menin's, ilgametražinis.
Taigi, Vilniaus kino studija
per 25 sovietų valdymą me
tus sukūrė 31 filmą, vidutinis
kai beveik vieną per metus
Sovietų spauda nurodo, kad
šis filmas — tai apmąstymai
apie gyvenimo vertę ir pras
mę, apie pilietiškumą ir kit.
svarbiuose vaidmenyse - Klai
pėdos Dramos teatro aktorius
V. Paukštė, B. Babkauskas,
M. Mironaitė, E. Bajorytė ir
kiti,
u— n
ŪKEfiEUli
NAUJOS KNYGOS.
Vilniuje išleista Maironio
"PAVASARIO BALSŲ 12-ji lai
da 30 000 tiražu

Neseniai išleista ir dailinin
ko A. Žmuidzinavičiaus surink
ti pasakojimai "VELNIAI“. Ji
turi 100 pasakojimų apie vel
nius. Duota turinio santrauka
ir anglų, prancūzų ir vokie
čių kalbomis.
Išėjo iš spaudos ir Jurgio
Baltrušaičio eilėraščių rinki
nys «Medis ugnyje». Ji išleis
ta rusų kalba 25.000 tiiažu.
Tai žymiojo mūsų poeto eilė
raščiai rašyti rusų kalba
1911-12 metais. Išleista taip
pat visa eilė partinio, propa
gandinio pobūdžio knygų, kaip
J. Drabkinos «Baladė apie
bolševikų pogrindį», J. Ja
novskio romanas «Raiteliai»
apie koaunistų įsigalėjimą
Ukrainoje.
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TURGAI SU JŲ PRODUK
TAIS okupuotoje Lietuvoje
turi didžiulį vaidmenį — pri

VLADAS RAMOJUS

ko prie kūno ir, apkabinusi, verkė taip, kad vi
siems širdis plyšo... Bet enkavedistai atplėšė ją
nuo jos vaiko ir nusivedė. Ir niekas nežino, kas
toliau su ja atsitiko.

UŽMINUOTA VĖLIAVA

BUNKERIS ŽEMAITIJOS MOKYKLOJE

Kartonos valsčiuje, ant Minijos kranto, kur
yra labai gražūs skardžiai, 1948 metais buvo žu
vę trys partizanai. Tad 1949 metų Vasario 16 iš
vakarėse sutvarkė jų kapus iš naujo, ir netoli,
kryžkelėje tarp kelių nuo Aleksandravo ir Kre
tingos, iškėlė lietuvišką vėliavą. Ir užminavo, Ne
trukus rusai tai jau žinojo ir įniršę atbėgo. Dras
kėši, kaip čia ją nuimti, bet, kai buvo pamokyti
iš kitų atsitikimų, tai bijojo listi per arti. Pas
kui pamatė važiuojančius žmones, sustabė veži
mą, pasigavo vadžias, ir, iš tolo užmetę, nutrau
kė žemyn stiebą. Pasigird© sprogimas, bet nie
ko nesužeidė...

Lietuvoje leidžiamas komunistų laikraštis
"Švyturys* per tris numerius (196 6, Nr. 8, 9 ir
10) spaudine buvusios partizanų ryšininkės Euge
nijos G. (ten duodama jos tikra pavardė) taria
mus atsiminimus iš jos veiklos partizanuose. Da
lis tų atsiminimų tikrai yra tikra. Kita dalis, ko
munistinė propaganda, bene bus pačių komunis
tų prirašyta.
Eugenija buvo stambių ūkininkų duktė iš Be
tygalos valsčiaus. Lankė mokytojų seminariją.
Užgriuvus antrai bolševikų okupacijai, jos baig
ti nebespėjo. Esant mokytojų trūkumui, bolševi
kinė valdžia davė jai ‘mokytojos vietą Pirmam
Paassy. 1945-46 metais mokytojavo baugailių pra
dinėje mokykloje, Betygalos valsčiuje. Čia prasi
dėjo jos priešbolševikinė veikla. Ji degino ko
munistų valdžios atsiunčiamas knygas..Tarp mo
kyklos knygų maišėsi ir «buržuazinė» t y. Lietu
vos laisvės laikais leista literatūra. Rado čia ir
Smetonos raštus. Už tai mokyto ą Eugeniją turė
jo areštuoti ir nutęsti.
Laiku susimėčiusi, nuvyko į apskrities švie
timo skyrių ir rado tenai visai kitokią nuotaiką.
Ten tebedirbo lietuviai patriotai ir jai pasiūlė
mokytojos vietą BaguSiuose. Eugenija nieko ne
laukdama persikėlė į Bagušius, prie Dubysos.
Rugsėjo pradžioje Šiluvoje buvo atlaidai. Ji nu
vyko į atlaidus, ten pasimeldė ir pasisėmė dvasi
nės stiprybės ir su tokia nuotaika grįžo į naują
vietą pradėti mokslo metus.

ŽEMAITIJOS

PARTIZANAI

PLATELIUOSE
Prieš Naujus Metus 1948 metais Dovainiuoee įvyko susišaudymas. Partizanas Jonas Dvario
nas, kilęs nuo Salantų, buvo sužeistas į ranką.
Galvojo, kad pavyks saugiai pasišalinti. Jis* ėjo
ir ėjo, ir, turbūt, nė nepajuto, kaip nuo didelio
kraujo nutekėjimo jis apsilpo, palindo po medžiu
ir tenai sušalo, o rusai kruvinais pėdsakais atsi
vijo ir rado jį susirietusį, be sąmonės, bet gyvą.
Tai atgaivino jį, tardė, mušė ir, nieko nesužino
ję, buožėmis pribaigė. Ir kūną, išvilkę iki pas
kutinio siūlelio, išmetė Plateliuose, turgaus aikš
tėje. Keturias dienas jis ten išgulėjo. Per žmo
nes ėjo gailesčio ir baimės kalbos. Tai išgirdo
žuvusiojo motina. Ir, kai pamatė savo sūnelį taip
išniekintą, apleistą, sudaužytą, neišlaikė. Prišo
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pažįsta A. Kadžiulis «Tieso*
je» (vasario 14). Jis atsako į
skaitytojo A. Palaimos laišką
— šis skundžiasi, kad šiuo
metu turguose produktai bran
gesni ir Sjų mažiau. Tačiau
dienraštis teigia, kad vadina
mas «kolūkinis turgus» tebe
vaidina svarbų vaidmenį. Ja
me miesto dirbantieji apsirfi
pina maisto produktais, nes,.,
valstybinė prekyba savo už
davinių neatliekanti.
Dėl to, teigiama, turguose
galima nusipirkti geresnių
kiaušinių, kaip miesto krau
tuvėse, turguose įmanoma nu
sipirkti žąsų, kalakutų, vyš
nių, grybų, miško uogų, pries
koninių daržovių. Šeiminin
kės turguose gali gauti švie
žios, nešaldytos avienos, ski
landžio, lašinių. Kai kurie
turgai pagarsėję, pvz. Kėdai
niuose — agurkais, Vilniaus
krašte — verbomis ir kaimiš
ka konditerija.
Vis dėlto.,, prekyba tuose
kolchozų turguose padidėju
si, nuo 1960 metų tik 0,3 pro
cento. Trigubai daugiau par
duodama šviežių agurkų, dvi
gubai daugiau — pamidorų,
užtat kitų daržovių, vaisių ir
paukščių pardavimas sumažė
jęs.
Okup. Lietuvos miestuose
lėtai vystosi parduotuvių tink
las. Kodėl? Štai, Lietuvos so
duose užauga daug vaisių,
tačiau dalis derliaus žūna,
nes.. nėra kam jį supirkti ir
sandėliuoti, o žiemą gyvento
jai turi pirkti importinius
obuolius. «Tiesoje» kolūkie
čiai skatinami atidaryti mies
tuose avo krautuves, Tai bū
tų patogu gyventojams, (nepriduriama, kad jie negauna
pakankamai prekių miestų
krautuvėse — E.),
nnma—11
üebekbÍÍ

Tame name, kur buvo mokykla, gyveno ir
ūkininkų šeima Jau pirmą vakarą šeimininkų
virtuvėje mokytoja rado trys vyrus, kurie, kaip
paaiškėjo, buvo kovojantys partizanai. Vienas iš
jų ( u barzda) prisistatė Šiluvos nuovados virši
ninku. Tai buvo partizanas Povilas Luša — «Na
rūnas». ■ ntrasis — Bajorinas — «Aidas»
Su šiais vyrais mokytoja ilgainiui užmezgė
ryšį, partizanai slėpdavosi mokytojos kambaryje.
Partizanai 1946 metais lapkričio 7 d. įsiver
žė į Kaulakių pradinę mokyklą, kur vyko kaž
koks komunistų suorganizuotas mitingas. Visus
susirinkusius uždarė, išrengė nuogai ir privertė
apie dvi valandas išsirengusius šokti. Po tų šo
kių per porą minučių visi Sūrėjo apsirengti ir
skuosti j namus. Šis įvykis apylinkės žmonėse
sukėlė daug kalbų ir juoko. Bet matomai NKVD
ir stribai jau užėjo ant partizano «Narūno» ir
«Aido» pėdų.
Vieną rytą stribų būrys, atvykęs nuo Šilu
vos ir Dubysos, apsupo Bagušių mokyklą. Moky
tojos kambarin kratos daryti įsiveržę NKVD 'ka
rininkai rado ant sienos kabantį vytį ir partiza
nų paliktų cigarečių.
«Enkavedistas pakilo, stipriai subeldė į sta
lo kraštą, ir nepadavęs rankos, kažką užsigal
vojęs, išėjo pro duris* — rašo savo dienorašty
je mokytoja.
Vos enkavedistam» išvykus, kelyje iš Ra
seinių į Skaraitiškę, partizanai užpuolė Raseinių
banko pareigūnus ir atėmė iš jų pinigus. Pats
direktorius po šio užpuolimo net neišsigando,
nes, pagal mokytojos dienoraštį, «viskas vykę
su jo žinia...»
(Bus daugiau)
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AMŽINAI BESIKARTOJĄS

Ranku Nusiplovimas
Rašytojas Graham Green knygoje «The Comedians» yra
parašęs: “Jūs negalite sustabdyti kankinių jūs tik galite su
mažinti jų skaičių’’. Pilotas, nusipiovęs rankas, nenorėjo vėl
tis į žydų reikalus, nenorėjo patekti į ne®alonę ir apsisun
kinti savo patogų gyvenimą. Jis tuo nuteistojo Kristaus kan
čias tik padidino. Pilo neryžtingumas neišgelbėjo nuteistojo.
Ir tas anuometinis neryžtingumas ir abejingumas kartojasi
ligi šių dienų, tik prisidengiama daug kilnesniais žodžiais.
Deklaruojama už laisvę, tačiau dėl baimės ir nepatogumo ty
Įima, kai reikia smerkti engėjus, deklaruojama kova už tei
sę visiems laisvai rašyti, skaityti ar melstis, tačiau dažnai
bijoma tvirčiau pasisakyti prieš tuos, kurie tai varžo. Bai
mė nepatekti į nepatogumus, nusiplovimas rankų, atsiriboji
mas nuo to ka turėtų ginti, tebeina per šimtmečius, dažnai
nesumažindamas kankinių skaičiaus ir ten, kur tai nesun
kiai būtų galima padaryti.

VYSK. FULTON J. SHEEN
APIE KUN. WURMBRAND
Tame «Courier-Journal» laik
raštyje didele antrašte pas
kelbti vysk. Fulton. J Sheen
pasisakymai apie kun. Wurmbrand. Tarp kitko: «Pasakoji
mai apie karikinius visad įdo
mūs. Yra dvi kankinių rūšys
Slapieji, kurių kraujas buvo
pralietas, ir sausieji kanki
niai, kurie mirė tūkstančiuose
kankinimų, bet tebėra gyvi».
"Vienas vėliausių krikščiony
bės kankinių yra kun. Richard
Wurmbrand, kuris neseniai pa
rašė atmintiną iet riją apie
13 metų Rumunijos kalėjimuo
se. Knyga vadinasi: «Kristus
komunistų kalėjimuose». Mes
paprašėme kun. R. / Wurm
brand atvykti į Rochesterį kai
bėti kunigams, tikintiems ir
Rochesterio gyventojams. Kai
bedamas apie savo knygą, ku
nigas Wurmbrand rašė: «Ši
knyga parašyta ne tiek raša
lu, kiek kraujuojančių širdžių
kraujif*.

FOTOSTATINĖ LAIŠKO
NUOTRAUKA

būtų mano pareigi s, jie atsa
kė, kad viena iš jų būtų įtai
goti World Council of Chur
ches «mūsų naudai".

Vartodami peilius, buožes
ir kitokius įrankius, jo kan
kintojai komunistai stengėsi
iš jo išgauti, kokie asmenys
lankėsi religiniuose susirinki
muose. Su juo buvę kalinti
Romos katalikų kunigai, rabi
nai ir Rumunijos ortodoksų
bažnyčios atstovai. Jis sakė,
kad Rumunijos ortodoksų baž
nyčia yra pasiuntusi suokalbi
ninku prieš apie 300.060 ru
munų, gyvenančių JAV-se.
MUSŲ IR KOMUNISTŲ
PASTANGOS
Pietų Afrikos «The Natai
Mercury» 1969 spalio 20 duo
da dvi nuotraukas, kurių vie
noje Durban mieste kalbėjęs
kun. Wurmbrand, antroje mi
nia žmonių jo besiklausanti,
lietuje su lietsargiais, už baž
nyčios; visi norintieji negalė
jo patekti j bažnyčią. { baž
nyčią susigrūdę per 3000 žmo
nių. Au omobiliai buvo užkim
šę gretimas gatves kiek akys
užmato.
Tenai skaitome kun Wurm
brand žodžius; «Komunizmas
yra ideologija, kurios negali
įveikti policijos priemonėmis
bet tiktai geresne ideologic,
o tokia ideologija yra krikš
čionybė».
Laikraštis rašo, kad daug
tonų propagandinės komunis
tų literatūros kas savaitė įga
benama į Pietų Afriką. Pietų
Afrika turi apie 30% juodų
žmonių, kurie yra užsidegan
ti medžiaga tokiai propagan
dai. Bet juodas asmuo, žinan
tis Kristų, yra imunizuotas
nuo komunizmo.
«Pietų Afrika ne tik miega,
bet net kn rkia, Jūs galvoja
te, kad komunizmas yra kaž
kur už Berlyno sienos. Zam
bijoje 750 Kinijos specialistų
stato didelę radijo stotį, besi
ruošiant revoliucijai. Mes gi
neturime 750 misionierių Zam
bijoję. Kinijos partizanai bu.
vo Rodezijoj ir Angoloj. Alžirija ir Egiptas darosi Sovietų
kolonijos. Virš 70.000 asme
nų pabėgo iš Sudano dėl reli
ginių persekiojimų».
«Per 14 kalėjimo metų aš
nemačiau knygos nei laikraš
čio. Kartais mes gaudavome
vieną riekutę duonos savaitei
ar virtos bulvės žievę, aš bu
vau taip apsvaigintas vaistais
ir «išplautais smegenimis» kad
negalėjau prisirninti nei vieno
žodžio iš šventraščio. Atga*
vus laisvę, pirmas prisimintas
sakinys; Mylint laikas trum
pas Jį išpirko Švedijos pro
testantai ųž 10.000 doler ų.

Vysk. F. J. Sheen kun. R.
Wurmbrandui parašė: «Kren
tant dvasiškumui pasauly, ir
net tarp sielų, pašvęstų Die.
vui, aš nutariau kiekvienam
Švenčiant žmogaus teisių deklaracijos sukaktį, Jungti kunigui Rochesterio diecezi
nių Tautų sekr torius U Thant paskelbė specialų atsišauki joj duoti kopiją jūsų knygos
mą, kuriame iškėlė šio dokumento svarbą ir Jungtinių Tau Todėl šiandien užsaKuu 400
tų pasiektus laimėjimus. Sprendžiant tarptautinės teisės klau egzempliorių».
simus, tačiau'taip pat pabrėžė.- “Daugybė kraštų žmogaus
teisė protestuoti prieš laisvės ir kitų pagrindinių žmogaus REIKŠMINGI ATSILIEPIMAI
teisių pažeidimus yra paneigiama.
Connecticut valstijos gubarTačiau tose pačiose Jungtinėse Tautose, kai reikia iš natoriu» J. Dempsey 1969 m
kelti protestą prieš tuos, kurie yra sukūrię tas smurto ir ne gegužės 11 d. dėkojo kun. R
laisvės sistemas, susiduriama su daugybe kliūčių, ir šimtai Wurmbrandui už herojiškas
Jungtinių Tautų pareigūnų nusiplauna rankas, bijodami ne pastangas paskleisti žinias apatogumų. Todėl Lietuvos reikalas per dešimtis metų tebu pie baisią religinę priespaudą
vo paminėtas tik keletą kartų.
komunistiniuose kraštuose.
Nei Jungtinėse Tautose, ne pagaliau daugumoje Ameri
Congressional Record 1966
kos laikraščių nedaug kalbama konkrečiai apie pavergtąjį.
nr. 127 rašė, kad kiekvienas
amerikietis turėtų pislaaityti
BAIMĖ
kun. Wurmbranao liudijimus.
Baimė užpykdyti pavergėją ir susilaukti tam tikrų jo
Anglijos «Times» 1967 bi že
priekaištų yra užvaldžiusi didžiąją pasaulio dalį ir nuolatinė
kalba apie tiesą skamba tieesos išdavimu, . pavergtųjų pan lio 26 d. rašoma, kad nuosta
čių stiprinimu, kaip ir Piioto noras paleisti Kristų, įsakant jį bus rumunas, kun Wurmoran
das aistringai tiki, kad komu
nuplakti.
nizmas yra baisiausias nusi
Tačiau negalima teigti, kad visi pasaulyje nusiplaus ran kaltimas žmoniškumui^. Jis Ru
kas, bijodami liudyti tiesą. Yra šiapus ir anapus geležinės munijos kalėjimuose sėdėjo
nuo 194S iki 1956 ir vėl nuo
uždangos daug žmonių, Wurie nebijo tiesos liudyti ir už tai 1959 iki 1964. Kalėjime jis bu
susilaukti priekaištų, o komunistinėse valstybėse net gana vo du su puse metų laiko
kietų bausmių. Ir įdomiausia, kad tų laisvės ir tiesos liudyto mas vienišoje celėje apie 35
jų yra tarp visų amžių, visų išsilavinimų ir visų profesijų pėdos po žeme. Jis buvo kan
žmonių. Už geležinės uždangos tiesą liudija ir už ją kenčia kinamas. Jo žmoną laikė kaip
rašytojai, teisdamas ir suimamas jaunas fizikas, kolchozo pir vergę, marino badu.
mininkas, paprastas metalo darbininkas. Jie nėra kaip dau
Kuo. Wurmbrand anglams
gelis vakariečių, anot vieno rašytojo, savo sielą pardavinėją
pasakojo,
kaip rašo jų «The
kaip barankas, jie nebijo liudyti tiesos ir nesiplauja rankų,
teigdami, kad tai ne jų reikalas. Tais žmonėmis yra gyva Times»; -Anglijos bažnyčia ytiesa ir jie yra pavergtųjų viltis. Ir tie, kurie kenčia, ir tie, ra labai didelėje komunistų
kurie neapykantos nužudyti, tebešaukia už tiesą, jie nėra įtakoje. Jie yra nariai World
Council of Churches, kaip ir
pralaimėję kovoje.
Yra tokių žmonių, kurie liudija tiesą ir tie visi prana Rusijos ir Rumunijos bažny
šauja pavasarį ir prisikėlimą tautoms, kuriose bus galima čios. Viskas taip nusprendžia
AR TIKRAI YRA POGRIN
ma,
kad
tik
būtų
pataikauja

kada nors laisvai kalbėti apie Velykas ir apie prarastą žmo
DŽIO BAŽNYČIA SOVIETŲ
ma
komumzmui.
Kai
buvau
gų, pririštą prie komunistinio, vadinamo marksistine linija,
RUSIJOJ?
stulpo. Rankų nusiplovimas tebesikartoja kasdien, tačiau ne kalėjime, į mane kreipėsi slap
«The Christian and Christia
anejingieji, bet kovotojai ir kenčią už tiesą ir lemia perga tos policijos agentai, klausda
mi, ar norėčiau būti vysku nity Today» 1967 birželio 23
lę. Ar mes prik'ausome prie jų!?
pu. Kai paklaue.au, kokios d. skelbia pasikalbėjimą su
Ai. B.
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Wurmbrandu. Jis skelbia apie
pogrindžio bažnyčią Rusijoje.
Geriausias to įrodymas yra
sovietinė spauda, pvz. "Prav
da», «Izvestija», kur apie tai
rašo.-Eile kitų Soy. Rusijos
teritorijoj leidžiamų laikraš
čių patvirtina. Pvz. «Pravda
Ukrainy» 1966 liepos 12 die
nos straipsnyje «Jie gavo ko
buvo nusipelnę» rašo apie
tris asmenis, kurie buvo nu
teisti iki 5>metų?kalėjimo, ka
dangi vadovavo slaptai sekma
dieninei mokyklai ir slaptai
susitikdavo su jaunuoliais, tu
rėjo slaptą spaustuvėlę. Mask
voj leidžiamas ateistinis «Nau
ka i Religija» gegužės mėn.
strp. Pogrindis rašo apie krikš
čionių savaitraščius, slapsto
mus šiaurinio Sibiro miškuo
se.
BAISUS KANKINIMAI

Evening Post 1968 balan
džio 22 d. rašo, kaip Rumuni
jos kalėjimuose tardytojai kunig'h R. Wurmbrandui daužė
padus. Jie pylė vandenį per
burną į pilvą iki prisipildymo
o tada kankintojai šokdavo
ant jo pilvo su kojomis. Jie
degino jį karšia geležimi, dak
tarui šalia stovini. Bet jis nie
ko neišdavė. Beveik trejus
metus jis buvo laikomas mir
tininkų celėje be lango kur
oro gaudavo per vamzdį. Bai
šioje tyloje jis pats sau pasa
kodavo šposus ir išgalvoda
vo naujus, kad neišeitų iš pro
to. Jie žaidė šachmatais duo
nos trupimas. Kiekvieną nak
tį bandydavo šokti ankštoje
celėje. Sugalvojo gal 300 eilė
raščių, mintimi rašė šimtus
tūkstančių žodžių. Su kitais
kaliniais jie susisiekdavo Mor
zės stuksenimais ir taip net
išklausydavo kitų kalimų iš
pažintis. Jis net atvertė vie
ną slaptosios policijos tardy
toją4 Pagaliau jis vėl buvo at
varytas į teismą ir per 10 mį
nučių «teismo» gavo 2o melų
sunkių darbų katorgos.
«Mobile Register” 1967 gruo
džio 13 d. rašo apie jo pasi
pasakojimus: ‘Po 17 valandų
per dieną mrėjau sėdėti įsakytoj pozoj, nei sekundei nepasikreipiant, atviromis aki
mis, ir vis girdėti; Komuniz
mas yra geras, krikščionybė
yra kvailybė, pasiduok.

Kun. Wurmbrand atvyko
JAV 1967 spalio mėn.

į

VADOVAUJA PRIEŠKOMUNIS
TINEI PASAULINEI ORGA
NIZACIJAI

Kun. R. Wurmbrand yra įs
teigęs organizaciją vardu;
Christian Missions to the Co.
munist World, kurios centro
adresas: P. O. Box 11, Glenda
le, Calif. 91209. Tuo adresu
jį galima pasiekti. Jis leidžia
leidinėlius, atidengiančius ko
munistų klastą, areštus ir 1.1.
Tuo ar kitais vardais tos pat
krypties jo vadovaujamos or
ganizacijos veikia ir turi sky
rius Argentinoj, Australijoj,
Čilėj, Danijoj, Prancūzijoj, An
glijoj, Olandijoj, Airijoj, Itali
jon, Naujoj Zelandijoj, Norve
gijoj, Pietų Afrikoj, Pietų Ko
rėjoj, Rodezijoj, Švedijoj, Švei
(pabaiga 5 pusi.)
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MÚSU JĖGOS, MÚSU ŽINIOS, LAISVAI LIETUVAI TĖVYNEI
n

Lietuviškoji Mokykla Mokėjo
Šiemet pradėjom mokslo metus pasinaudo
dami praėjusių metų patirtimi, ir stengdamiesi,
kiek galima praktiškiau palengvinti mūsų jauni
mui geriau pramokti lietuvių kalbos ir susipažin
ti su viskuo, kas lietuviška, Kaip tai darome?
Visų pirma patys mokiniai tapo mokytojais.
Savo pamokas jie mokinasi ir ruošia tartum no
rėdami kitus nemokančius mokyti. Taip daryda
mi jie geriau pastebi, kaip sunku yra ką nors
išaiškinti ir kitiems perteikti ir užsidega noru su
rasti, kokiu būdu tai geriau padaryti. Tuo pačiu
jie patys geriau savo pamokas išmoksta.
Tas būdas mokyti ir mokytis ne mūsų išgal
votas, tik mūsų, pasisavintas ir lietuviškai moky
klai pritaikytas «matymo ir girdėjimo> metodas
(audio-visual). Tuo metodu mokant rodomas pa
veikslas ar filmas ir drauge ^girdimas jo paaiš
kinimas. Tuos pačius paveikslus mokiniai turi
savo knygose ar atskiruose lapuose. Bet čia yra
tiktai paveikslai be jokių parašų, be tekstų. Kai
tas pats paveikslas keletą kartų mokiniams pa
rodomas ir kai kartu girdi paaiškinimą, ką jie
paveiksle regi, tai tas krenta jų atmintin ir jie
lengvai gerai pakartoja Prityrimas rodo, kad
taip išmoktus dalykus mokiniai lengvai panaudo
ja kasdieniame gyvenime, nes paveikslai ir fil
mai yra iš kasdienio praktiško gyvenimo. Mūsų
mokyklėlė tikisi šiomis dienomis tokių paveiks
lų įsigyti. Paveikslams ir filmams rodyti apara
tai jau yra. Turime jau ir magnetofonus (grava
dores), kurie bus naudojami mokinių savo pačių
ištarimui patikrinti.
MOKINIŲ IR MOKYTOJŲ DARBAS

Visas į juosteles įkalbėjimo darbas atlieka
mas mūsų mokyklos mokinių ir mokytojų, pagal
K 7 Philips sistemą. Taip paruoštas juosteles bet
kas galės nusivežti į kitus bairrus ir ten atski
roms šeimoms ar būreliams parodyti, kaip da
bar yra lengva ir vaikams išmokti lietuviškai,
net neturint vietoje tam parengtų mokytojų spe
cialistų. iš taip parengtų juostelių pamokas bus
galima perrašyti j kitas jų grojimo sistemas ir
ko plačiausiai panaudoti.

DAR VIENA NAUJ ENA
Šiais metais mūsų mokyklon įvedėme nau
ją dalyką -- paišybą Gali kas pagalvoto, kad lie
tuvių kalbos mokyklą! paišyba nenaudinga, tik
laiką nuo pamokų atims. Ne tie«a. Viena,
vaikai mėgsta paišyti. Jie mieliau ateis moky
klon, kai joje ras savo mėgiamą dalyką. Antra,
per paišybos pamokas mokiniai susipažins ir
praktiškai išmoks mūsų tautinio meno. Kokiu bū
du tai daroma?
Visų pirma nustatome ką ir kiek gali kiek
vienas mokinys piešti, ar ką pats įsivaizduoja,
ar žiūrėdamas į duodamus pavyzdžius. Pirmieji
mūsų mokyklos bandymai parodė, kad turime ga
na gerų sugebėjimų mokinių Tai nereiškia, kad
jie jan pieštų labai gražius paveikslus. Bet pa
gal amžių ir kiekvieno gabumus yra ir menišku
mo laipsniai, Gal dar per anksti ką nors spėlio
ti, bet laikai bėgant galim atrasti mūsų pipiriukų tarpe nelauktai gerų gabumų ar vienai ar ki
tai meno šakai. Kas gali sakyti, kad Brazilijoje
lietuviai turim perdaug lietuvių paišytojų, tapy
tojų, menininkų?
Suradę ir nustatę atskirus mokinių palinki

mus pradėsim duoti po truputį pritaikomos pai
šybos, tapybos, braižymo piaustymo, pagal lietu
viško meno motyvus. Vaikų darbeliai galės pa
puošti savo kambarėlių sienas ir mokslo stalus
namie, metų gale pasirodys parodėlėje, ką y»a
per metus išmokę.
Mūsų pamokoms skirtas laikas yra trumpas.
Suprantama, kad plačiai užsimoti ir labai daug
pasiekti nebus galima. Bet visa tai apsimokės»
jei tie piešimo ir kitų meniškų darbelių bandy
mai iškels nors vieną kitą gabų lietuviuką paišybai-tapybai.

MOKINIŲ ORKESTRĖLIS
Šiais metais pradedam pirmus žingsnius ir
į mažųjų vaikų kaip ir orkestrėlį. Pernai jau tu
rėjom dvi birbynes. Tai, žinoma, tikrai nedaugBet šiemet, atrodo, bus daugiau. Jau atsirado iš
mokinių ir jaunas pianistas, suprantama, vaikų
lygyje. Pramatytas ir bent vienas akordeonas.
Tokie dainininkai, toks ir orkestrėlis Bet dideli
miškai išaugo iš nedidelių sėklų! Pradžia visur
sunki.
KAD PATIKTŲ

Mes laikomės nusistatymo, kad šeštadieni
nė mokyklėlė vaikams turi patikti, jie turi m rė
ti mielai jon ateiti, o ne būti varu atvaromi, Kai
pripras prie lietuviškos mokyklos aplinkos, ir
pradės ją mielai lankyti, tai vaikai tada pajus ir
meilę savo kraštui, kalbai, tautai.
/

NETEKOM

Gaila, kad pati univeisitete studijuoti pra
dėjusi ir pernai vaikų labai pamilta mokytoja,
p ė Liucija Jodelytė šiemet nebegali mokykloje
darbuotis. Ji nepaprastai uoliai, sumaniai ir pa
traukliai pernai mokino mažiukus skaityti o vy
resniuosius Lietuvos istorijos ir geografijos. Šie
met pati turi tomis valandomis sėdėti mokyklos
suole ir nebegali mums padėti. Jai už pernykš
čių metų pasiaukojimą, mokyklos ir vaikučių
meilę čia tariame nuoširdžiausią ačiū, drauge ti
kėdamiesi, jog baigusi savo mokslą, kada nors
vėl pas mus sugrįš.
Netekus plės. Jodelytės jaučiama didelė
spraga mokykloje, nes tuo tarpu nebeturim Lie
tuvos istorijos ir geografijos mokytojos. Tačiau
tikimės jog pasiseks greitu laiku tą spragą už
pildyti.
Šitaip pradedam naujuosius lietuviškos var’
go mokyklos moksio metus. Dieve duok, kad pa
jėgtume atlikti užsibrėžtus darbus ir pasiekti lau
kiamų vaisių.
Mokytojai: Alfonsas A. Petraitis, Carmen
Ėster Kors, Robertas A. Vidžiūnas

Pristdtom naujuosius

mokytojus

■I’
Mūsų mažuosius pirmų metų mokinius šierhet moko Robertas A. Vidžiūnas, gyvenąs Lapo: jė, pats lankąs aukštąją mokyklą ir per visą va
’sąrą rengęsis lietuvių kalbos ’pamokoms aukš
čiau aprašytuoju girdėjimo regėjimo metodu. Jis
yra Konstancijos ir Alfonso Vidžiūnų sūnūs.
Piešimo ir raižymo meno mokytoja plė, Car
men Esther Kors yra jauna, bet jau prityrusi sa
vo šakos mokytoja, Roberto Vidžiūno sužadėti
nė. Ji ne tik mėgsta mokyklos darbą, bet su Ro
bertu pamilo ir lietuviųskalbą, kurios labai uo-

liai mokosi.
Mūsų mokyklos gyvoji dva
šia tai p. Alfonsas A. Petrai
tis. Jis kupinas gerų praktiš
kų sumanymų, moka juos red
lizuoti ir mokiniai jį mėgsta,
o jis myli mokinius. Esant to
kioms nuotaikoms yra rimto
, pagrindo tikėtis, kad ta mo
kyklėlė sudarys jaukų židinė
lį mūsų mokiniams ir laimės
jų širdis lietuviškam žodžiui,
menui, šokiui, dainai.
Tėveliai, atsiųskite savo
vaikus mokyklon. Nors moks
lo metai jau prasidėjo, bet
galima dar mokyklon įsirašyti. Pamokos būna kaš šešta
dieni nuo 15 iki 17 vai.
9
J. Kidykas,S.J.
Mokyklos globèjás*

GRANDIS STIPRIAUSIA CHICAGOJ .
Lietuviškų širdžių plakimas, vieningumas,
skriejančios valandos muzikos garsuose, draugys
tė tautino šokio sūkury — tai džiaugsmas. — ka’
bėjo j. Jasaitytė šeštadienio vakarą pradedant
grandies tautinių šokių tradicinį vakarą Jaunimo
centre. Ta’ buvo smarkaus tempo, didelio )gyvumo šokių pynė «Suk, suk ratelį».
VIKRUS JAUNIMAS, IŠMĄSTYTA PROGRAMA

Vikrus, liaunas jaunimas viesulais skrajojo
scenoje, su ypatingu lengvumu, dideliu gyvumu,
precizišku tikslumu išdarinėdamas įvairiausias
lietuviško tautinio šokio figūras. Visas progra
mos išplanavimas buvo nuostabiai tikslus. Viena
grupė vos tik traukėsi nuo scenos, įkandin skrie
jo kita.
SU JAUNATVIŠKA ŠYPSENA
Visų mergaičių ir/bernaičių elegantiško gro
žio tautiniai kostiumai. Lengvus šokėjų judėsius
lydėjo jų miela jaunatviška šypsena, šildydama
ir žiūrovų širdis.
Patyš šokiai čia praturtinti naujomis figūro
mis iki neatžinimo. Matyti, kad šokių vadovė I.
Smieiiauskienė uoliai seka lietuviško šokio kultū
rą, siekia įvesti visus galimus naujumus, parody
dama nemažai savo pačios kūrybingumo.
PASITENKINIMO PLOJiMAI
Turėdama šio lietuviško jaunimo pasitikėji
mą, ji įstengia iš jų išspausti viską, kas galima.
Gausi publika su šiltu pasitenkinimu sekė šokių
eigą, tarpais įsijungdama savo plojimais į trijų
akordeonų muziką.
DAUG DEŠIMČIŲ GRUPINIŲ FIGŪRŲ
Šis spektaklis sudarė tokio pasigėrėjimo,
kad nežinojai kuo labiau grožėtis — ar šokio
liaunumu, ar vadovės išradingumu, ar tautinių
kostiumų puošnumu, ar lietuviško jaunimo sveikat ngu miklumu. Čia buvo ir pašėlusio polkos
tempo, ir svajingos rimties. Scenoje buvo suda
ryta daug dešimčių judančių grupinių figūrų ir
vis kiekviena kitokia.
MES DIDŽIUOJAMĖS JUMIS
Finale buvo pilnutinė scena dailiausio jau
nimo. Žiūrovai nebe vien plojo, o šaukė iš pasi
tenkinimo.
<
/
VAtspėjo visų mintis I. Kriaučeliūnienė, įteik
dama vadovei I. Smieliauškienei gėlių puokštę
ir tardama; «Mes didžiuojamės jumis».
Net švedų atstovas atvykęs įteikę gėles,
reiškė džiaugsmą, kad Grandis puiki ir guganti.
1 t
11 ŠOKIŲ
Programa buvo sudaryta iš šių tautinių Šo
kių: žvejų polka, jonkelis, aplinkinis, režginėlė,
suk suk ratelį, landytinis, subatėlė, suktukas, ke
purinė, aštuonytis, pasiutpolkė.
Grandis šiuo metu turi 60 šokėjų, padalintų
į dvi grupes: studentų ir gimazistų, Turi.ir savo
orkestrą, R. Šilkaičio sudarytą iš trijų fakordeonų ir vargonų. Per 6 metus Grandis jau davė
daugiau negu 100 spektaklių. Juos kviečia ame
rikiečiai, lenkai, švedai, latviai. Vasario 16 pro
gramą atliko Milwaukéje
J. Daugi.
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MŪSŲ LIETUVA.

(pabaiga iš 3 pusi.)
carijoj, JAV-se ir Vakarų Vokietijoj.
Gautame 4 psl. leidinėlyje, vardu Jesus to the Com
munist World Inc., pirmame psl. įdėtas Maskvos miesto
planas su nurodytais penkiais pagrindiniais kalėjimais!
SiūiO turistams būtinai pasistengti juos aplankyti Ten yra
daugybė kitų žinių, surinktų pogrindžio žmonių. Mažą da
lį suminėsim; dvasininkai Pletnov ir krikščionys Olga Puhova, Mary Samarina, Anastasia tgolkina ir Claudia Lisi
na buvo teisiami. Vietovėj Pochaev komunistų rusų policja nužudė tikinčiąją Tomakovą. Jie ten užėjo slaptą vie
nuolyną ir policija prievartavo ne tik jaunesnes, bet ir se
nutes vienuoles Morozovą ir Korolenko.
•
Iš leidinio sužinome, kad jo knyga dabar jau skaito
ma per visų Pietų Amerikos valstybių radijus. Sesuo Ro
semary Harris, jo misijų Anglijoj narė, neseniai paskelbė
knygą “Appeal from Russian Christians“, kuri pardavinė
jama ir JAV-se. Kun. Wurmbrand vadovaujama organizaei
ja radijo pranešimas duoda 25-mis kalbomis. Neseniai, esą
pradėta oro bangomis katalikybė skleisti į Kubą.

REMIA IR OKUPUOTOS LIETUVOS KATALIKUS
Patyręs, kad esu lietuvis, pasakė jų slapta organiza
cija remia ir lietuvius tikinčiuosius okup Lietuvoj, Kaip ir
kiek — negali sakyti Jų organizacijos raštų esą spausdi
nama 25-mis kalbomis. Parodė gausybę iškarpų iš Sovie
tų Rusijoj leidžiamų laikraščių: Pravda Vostoka, Znamia
Vostoka, Liūdina i Svit, Kommunist Tadjikiatsna, Sovietskaja Estonia, Kazakstanskaja ir kt., kuriuose praneša apie
tikinčiųjų nubaudimus ar pam. Pasistengiau, kad gautų
pilnesnes informacijas
apie lietuvių persekiojimus
okupuotoje Lietuvoje.
Sakė, kad Naujasis Testamentas yra atspausdintas So
vietų Rusijoj.

A Volkswagen
pôs a Veriant
na rua e ela
já chegou
à nossa loja.

KETURIOSE VALSTYBĖSE NĖRA NEI VIENOS BAŽNYČIOS

Jos, kaip sakė, yra: Šiaurės Korėja, Kinija (romunisąinė), Mongolija, Albanija, Š. Korėjoj komunistai neduodą
nei vienos šventos dienos, žmonės, kaip mums kun.įWurm
brand sakė, turį dirbti ištisus metus be jokios šventos die
nos. Žmonės išsigalvoja sirgti. Atrado slaptų bažnyčių. Ki
nijoj, Šanchajuj, buvę tikinčiųjų, pakabintų ant kryžiaus.
Visi žydai iš Kinijos išvykę. Kinijoj nužudyta gal netoli
i milijono katalikų. Maskva turinti apie 7 milijonus gy
ventojų, bet tik i katalikų bažnyčią, 1 protestantų ir Ii
stačiatikių
Kun. Warmbrand yra parašęs ir išspausdinęs keletą
krikščionybę skelbiančių knygų, kaip c Christ in the Com
munist Prisons», «Tortured for Christ» ir kt Pastaroji jau
išversta į 20 kalbų, net į kai kurias Afrikos kalbas. Su sve
timomis kalbomis būsią apie milijonas egz. Tą knygutę
dovanojo su savo autografu.
Štai ką gali padaryti vienas žmogus! Galvoji ir tikė
ti nesinori,

Stasys Lapienis
naujose patalpose parduoda įvairias
statybos medžiagas bei visokius

namų reikmenis.
Naujasis adresas:

Veio direto.
Depois de aprontar umas e
outras na Fábrica: desenvolveu
até 135 quilômetros por hora
com seu motor de 65 HP (SAE),
com 2 carburadores.
Fêz curvas fechadas em grande
velocidade, com tôtía a segurança.
Andou em lugares onde nem
estrada havia.

E fêz tudo isso, imagine só,
com um motor que trabalha
deitado.
Bem escondidinho. Aliás, é
por isso que a Variant tem
porta-malas no lugar do motor.
E porta-malas no lugar do
porta-malas.
(
Diante de tudo isso, a
Volkswagen não teve outra saída:

pôs á Variant na rua,
E assim ela chegou até aqui.
Onde v. pode descobrir por
v. mesmo tudo aquilo que a
Variant VW 1.600 é capaz
de fazer.
Mas venha logo, pois sendo
tão prendada, muita gente
já está de ôlho para levá-la
para casa.

ESTAMEL — Estanislau Melionas Jr.
Rua Ibitirama, 1235-1269, Fone 63-2387, Vila Prudente.

Įkorporavimai — kondominijos — sklypų išdalinimas —
Administracija — nejudomo turto pirkimai bei
pardavimai — kreipkitės į

Administradorã e Imobiliaria Bernardes

Ltda*

atsakomasis bendrininkas Gil Prestes Bernardes
Praça Antonio Prado, 33, — 4* andar, conjunto 401.
Telefonas 33-1443 — São Paulo.

«MOŠŲ 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.

DEPOSITO PARATODOS
Avenida Sapopemba, 5761, V. Guarani

Didelis pasirinkimas medžiagų ir skoningas
pasiuvimas, LAURO SANDRON vyriškų rūbų

Aleksas Kalinauskas

SHJVYKEOJB L.AUROV

Advokatas

Rua do Orfanato, 686, — V. Prudente — Fono 63-5294
São Paulo
Medžiaga pardaodama ir išsimokėjimui
teikite ir įsitikinkite medžiagos ir darbo kokybe ir kaina

atlieka visus teisinio pobūdžio darbus, kaip įvairių
bylų vedimas, inventarijų sudarymas, deskitis, doku
mentų atitaisymas, nuomininkų išmetimas ir kiti darbai.
Rezidencija:
R. Joaquim Piza, 204
Tel. 31-2548

Raštinė:
. 15 de Novembro, 244
4.o-Sala 19- Tel. 37-0324

RUA COSTA BARROS, 352
TEL. 63-3285 - VILA ALPINA
Turi įvairiausių statybos medžiagų, geležinių daikų, indų bei darbo įrankių.
Lietuviai pirkim pas lietuvius I

NÍNTELI PIETŲ AMERIKOS

SAVAITRAŠTI « M Ú S Ų
LIETUVA».

Lindoya vanduo yra donai žinomas gėrimas
Kurio puikų veikimą į žmogaus sveikatą jau
visi yra vienbalsiai pripažinę. Pabandykite,
s įtikinkite ir visados naudokite I

Rua Dino Bueno, 643
Telefones: 220-1748, 220-1751 e 220-1752
Caixa Postal 3967
v * V «.
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VIENINTELIAI ATSTOVAI GARSIOJO VANDENS LINDOYA

no 14,00 iki 18,00 vai.

JONAS JAKUTIS

SKAITYKITE

~
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PAULO
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klausyti «Žilvičiui», yra pra
šomi atvykti į bendrą tėvų
susirinkimą, kurs šaukiamas
balandžio mėnesio 18 dieną
(šeštadienį) 8 vai. vakare
Bus svarstomi svarbūs reika
lai,
«Žilvičio» Tėvų
Komitetas

chorą jis ne taip seniai S.
Paulyje turėjo ir kokiais gra
žiais koncertais džiugino lie
tuvių širdis. «Aušros» choras
ir jo dirigentas už tųalonų
talkininkavimą yrą labai dė
kingi p Feliksui
Šiuo metu «Aušros* choras
UA JUATINDIBÂ, 20 — P. DA MOÓCA — SÃ© PAULO,13
rengiasi įnaujam koncertui
kuris turėtų Jbūti atidarant
üflMoomii
naująją Tėvų Jėzuitų salę gal
birželio .'mėnesį Choras dar
PADĖKA
kartą kviečia įsijungti dau
S. Paulo lietuviams, per p. giau dainininkų, vaikinų ir
Joną Bagdžių, Vasario 16 mi mergaičių. Didesniam chorui
nėjimo Komiteto pirmininką, esant būtų galima pastatyti
Komiteto ir savo vardu nuo gražesnių ir didesnių scenos
širdžiai dėkoju už 30 dolerių veikalų. Repeticijos kas |šešauką, kurią S . Paulo lietuviai tadienį 19 valandą.
paskyrė Vasario 16 minėjimo u—II
proga Lietuvos Kankinių ko
plyčiai šv Petro bazilikos
kriptoje Romoje įkurti. Ka
dangi auka šiai koplyčiai pa
Kantriai, pavyzdingai ir sun
minklui yra vienkartinė, tai kiai kenčia Jonas Kareekis.
jūsų mintis yra tikrai graži. Jam nuplauta arti kelio deši
Ateityje tokias aukas galėsit nioji koja, o jau ir kairioji
vėl skirti įprastiniams patrio ligos apsėsta. Taip pat ir vei
tiškiems reikalams, nes šis
dą baigia ėsti vėžys. Skaudu
daugiau nepasikartos.
žiūrėti į tokį ligonį. Bet jis
Šv. Juozapo Brolijos vyrai prisimena pernykščių metll
Dievas
telaimina
jus
visus
geroj nuotaikoj, šypsodama
balandžio 11 dieną, kai jų uolusis pirmininkas
ir jūsų lietuvišką tarpusavį sis priėmė Tėvą Joną Bružia. a. JUOZAS MATELIONIS
solidarumą
ką ir labai dėkojo už aprūpi
šventė 60 metų amžiaus sukaktuves. Čia jį regim su savo
nimą šventais sakramentais.
Vysk. V. Brizgys.
draugais broliais juozapiečiais
Sako: «Dabar ramiai lauksiu,
iki
Dievas mane pasišauks».
Ta proga Brolija užprašė šv. mišias už Juozo vėlę. Mi usosaaKiii
Salia jo, ar jo rankose nuo
šios bus šį sekmadienį, balandžio 12 dieną, 11 valandą, Zelilat
rožančius. Tokie kantrūs
nos bažnyčioje, kurią velionis visada ištikimiausiai lankė.
ir linksmi ligonys retai tepa
Brolijos vyrai per mišias stovės su žibintais prie altoriaus.
sitaiko, Jonas Kareekis guli
Kviečiami dalyvauti visi a.a. Juozo Matelionio draugai ir
šventos Monikos ligoninėje
pažįstami,
už Santo Amaro, prie Estrada
Sv. Juozapo Vyrų Brolija
Itapecerica, 27 kilometre.
»—1
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LIETUVIŲ BENDRUOMENĖ

Apaštalavimo vėliavomis, Vy
rai, pasipuošę raudonomis unj
formomis, nešė žibintus. Mi
šias laikė, pamokslą pasakė
ir procesijoje ėjo klebonas
Tėvas Jonas Bružikas. SJ.

°enktadienį, balandžio 3 d.
naujoji ir senoji Bendruome
nės Taryba bei Revizijos Ko
misijos susirinko bendram po
sėdžiui. Išrinktas Tarybos Pre
zidiumas ir Bendruomenės Vai
dyba. Plačiau apie tai skaity
kit pirmame puslapyje.
H—II
iifl—laaiii

VZelina
MINĖJO SUKAKTĮ
Sv. Juozapo Vyrų Brolija
ba’andžio 5 paminėjo savo
29 metų gyvavimo ir veiklos
gjkaktį. Turėjo savo šventas
mišias, po mišių procesiją su
Švento Juozapo ir Maldos

UŽSIMOKĖJO UŽ ML.
A.fA. ANTANAS N1ZEVIČ1US

Veronika Nizevičienė su du
kra Ona Matusevičiene ir Ju
le nuoširdžiai cėkoja šv. Juo
zapo Brolijos vyrams ir vi
siems pažįstamiems, dalyvavu
siems vyro Antano Nizevičiaus šermenyse, laidotuvėse
ir 7 dienos mišiose.
Trisdešimtos dienos mišios
už jo vėlę bus balandžio 17
dieną Zelinos bažnyčioje, 7
vai. ryto.

Mišių metu giedojo Katali
kų Bendruomenės choras. Po
procesijos vaišėm Jaunimo Na
muose. Pritrūko stalų. Visi
giedrioje pakilioje nuotaiko
je šnekučiavosi ir traukė su
tartines daineles. Jautriai kai
bėjo pirmininkas Juozas Bau
žys ir naujas Lietuvių Ben
druomenės Tarybos pirminin
kas kap. Juozas Čiuvinskas.

ruan—n
ÜW—Mlllii

Julė Simonytė 20 dolerių,
Jonas Sakalauskas 7 dolerius.
Po 20 ncr.; Juozas Gavėnas,
Andrius Stankūnas, Motiejus
Sejunas, Juozas Lobas, Mag
dalena Jurgelevičienė, Vitas
Zaikauskas, Jonas Verbickas,
Petras Šukys 30 ner
Urugvajuje; Kazimieras Lin
gė 1000 pezų, Dr. A. Grišonas 1200 pezų. Argentinoje,
Jurgis Gilvydis 1500 pezų.
IIMB—II
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PRANEŠIMAS

DR. ANTONIO SIAULYS
C. R. M. 10.647
x <
Cirurgiaoįda Santa Casa d e São Paulo
Į
Mediči) da Cruzada Pro-Infancia
Especialista em Obstetrícia pela Maternidade de S. Patilo
Clinica de Adultos e Crianças — Moléstias de Senhoras
Partos — Operações
Horário; Das 12 as 14 e das 19 as 21 horas
į
Jonsultorio e Residência RUA DOS TRILHOS. 15Í6
Moocaj Fone 92-3991

Atende-se com hora marcada
DR. JONAS NICIPORCIUKAS
Cirurgião Dentista
p/ Universidade de São Paulo
RAIOS X
Consultório: Rua Capí Pacheco Chaves, 1206,
Vila Prudente, Tel. 63=5352

NUMERIO

KAINA 0,40

ncr., Vincas ir Ieva Kutkal
25 ncr., Tamaliūnas 20 ncr.,
kap. Juozas Čiuvinskas 10
ncr.
Visiems aukotojamma nuo
širdus aôiü!
T. Jonas Bružikas, S J
Klebonas
•r-
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YRA GALIMYBIŲ

Gauti nuošimčių ir trum
pam laikui pasidėjus pinigus.
Mat, dabar bankuose galima
gauti pirktis «LETRAS DE
CAMBIO» 1, 2, 3 ar 6 mėne
siam. Už tai moka nuo 2,3 iki
2,5 nuošimčio. Po mėnesio,
ar kaip sutarta, galima pini
gus atgauti.
Tu «Letras de Cambio* rei
kia pasiklausti pas bankų ve
dėjus. Tikrai jų turi Banco
Italo-Amėricano (Mookoj rua
Chamantá), ‘Banco Brasileiro
de Descontos, (arba Brades
co), Tai dideli, stambūs ban
kai. Pas juos pirktos «Letras
de Cambio» yra pilaai garan
tuotos.
Nusipirkti automobilį Volks
wagen vartotą 1962—1970 m
pagal kišenę; už 3.500 18.000
ncr. Galima gauti pirkti Volks
wagen automobilių pas ESTĄ
MEL — Estanislau Meilūnas
Jr., rua Ibitirama, 1269, Vila
Prudeote, ar Avenida Alcan
tara Machado, 400, Mooca.
Žinoma, ir kitose automobilių
parduotuvėse 1
n—11
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Aldona Ausiejūtė-Tamošiūnienė paieško Adulio Juozo,
sūnaus Prano, seniau atvyku
šio į Braziliją iš Suvainiškio
parapijos, Kalniečių kaimo.
Rokiškio apskrities. Kas žino
malonėkite pranešti MLį re
dakcijai.

NAUJOSIOS SALĖS
GRINDIMS;

ŪMBSuaii

« Kušros” choro dirigentui
trejetą savaičių nesant na
mie, repeticijas pravedė mie
lasis talkininkas p. Feliksas
Girdauskas. Sanpauliečiai dar
atsimena kokį didelį ir gražų

Visi tėvai, kurių valkai pri
klausė ar ateityje norėtų pri

ATSKIRO

Po 100 ncr.: Ona Stankevi
čienė, Zenonas Bačelis ir Al
dona Valavičiūtė.
110 ncr; Juozas Gavėnas.
Po 50 ncr.: Antanas Petke
vičiusr Emilija Pustelninkienė, Ona Baltaduonienė 35
ncr., Antanas Serbentą 30

VYRŲ BROLIJOS VEIKLOS
KALENDORIUS

Birželio 21 d. šventkelionė
į Apareciaa do Norte.
Rugsėjo 13 d. spaudos bi
čiulių subuvimas balius.
Spalio 11 žaidimai Jurubatubos parke pas p. Vladą Jasiulionį.
Lapkričio 8 ar 15 piknikas
Praia Grande.
Juozas Baužys, pirm.
■ i

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!
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KAS NEGAUNATE
«MŪSŲ LIETUVOS»

ADVOKATĖ IRENA GRITÉNAS — SPINA
praneša tautiečiams, kãd daro inventarus, iškraustymus,
skyrybas, nejudomo turto administravimą,
Priima klientus savo raštinėje, esančioje Largo
Sete de Setembro, 52, 6.0 andar, sala 607
(priešais Forum) nuo 16 iki 18 valandos.

1

Zelinoje praneškite p. Juozui
Baužiui, ar palikite spaustu
vėje savo vardą, pavardę, gat
vės pavadinimą ir namų nu
merį.
Galima pranešti ir Admiuis
tracijai telefonu 273-0338.

