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PLAČIA JAMIE PASAULYJE
Vėl Skerdynės

;š Kambodžos (Cambodia) 
sostinės Phnom Peoh prane
šė, jog Kambodžios kariai, be 
sitraukdami nuo juos spau
džiančių vietnamiečių partiza 
nų, iššaudė ir upėn sumetė 
vienos pietų vietnamiečių sto 
vykios civilius gyventojus. 
Pasipylė pasipiktinimo ir pas 
merkimo protestai iš viso pa
saulio. Protestuoja ir Pietinio 
Vietnamo valdžia, nors ji yra 
draugiška Kambodžiui. Kam- 
bodžio valstybėje gyvena ne
mažai vietnamiečių, ypač pa- 
rubežiuose. Bet niekas nepro 
testavo, kai komunistiniai par 
tizanai, atakuodami javų lau 
kus prie Neak Kraser vieto
vės, užmušė 500 kambodiečių 
darbininkų, daugiausiai sve
timšalių.
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NAUJAJAME) FRONTE

Kambodžio naujajame fron
te komunistai partizanai, at
rodo gana sėkmingai iki šiol 
veržiasi pirmyn ir jau atsidū 
rė arti sostinės Phnom Penh, 
vos 35 kilometrų atstume. 
Kambodžio vyriausybė papra 
šė Šiaurės Amerikcs pagal
bos komunistams užpuolikams 
atremti.
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TAS PAT IR LAOSE

VaENT ANE. Laos respubli 
kos demokratinė vyriausybė 
neseniai paskelbė, kad tebe
tęsia derybas su Patet Lao 
komunistais .taikai atstatyti. 
Bet tuo tarpu kautynės tik pa 
stiprėjo. Todėl Laoso minisie 
ris pirmininkas paskelbė vi
suotinę savo karių mobiliza
ciją. 
m—n niMMvan

JAV ATSTOVAS ARTIMUO
SE RYTUOSE

JAV užsienių reikalų minis
terijos pasekretorius Joseph 
Siseo oficialiai lankėsi įvai
riose arabų valstybėse. Aplan 
kė Izraelį, Libaną ir Siriją. 
Beirute tarėsi su Amerikai 
palankiu rezidentu Charles 

fHelou ir keliais ministrais. 
Bet studentai ir palestiniečiai 
karo pabėgėliai sukėlė dide
les protesto manifestacijas 
Beirute. Dėl studentų protes 
to riaušių teko jam atsisaky
ti kelionės į Jordaniją. Nėt 
nuolatinis Amerikos atstovas 

Jordanijai turėjo išvykti, ma
tyt. prisibijodamas iš iu riau
šių didesnių ne aimių.

Kelionės metu Sisco paro
dė didelių pastangų pagerin
ti labai pašlijusius Amerikos 
santykius su arabais, ir šutai 
kyti juos su Izraeliu.
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SOV. RUSIJA

Į Lenino šimtojo gimtadie
nio iškilmes suplaukė komu
nistų parti;ų viršūnės iš įvai
riausių kraštų, Nedalyvavo tik 
Jugoslavijos ir Albanijos ly
deriai.
n—n 
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KUBA
Valdžios žinių agentūra pa

skelbė, kad į diktatoriaus vai 
domą Kubą slapta įsiveržę 
ginčui ti kubie/iai pabėgė
liai. Kubos kareiviai ir polici 
ja greit pajutusi, juos apsu
pus, įvykęs mūšys, kuriame 
žuvę du įsibrovėliai, vienas 
jų sužeistas, o Castro karių 
žuvę keturi ir esą keletas su 
žeistų. Ne visai aišku, bet at
rodo. jog daliai įsiveržusių 
prieškastrinių kubiečių pasi
sekė pasislėpti krašto kal
nuose.
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Leninas -z Humanistas???
ZENONAS BAČELIS

Visokių keistenybų pasitai
ko pasaulyje. Štai Jungtinių 
Tautų Žmogaus teisių komisi
ja vyksta Sovietų Rusijon pa
gerbti Leniną kaip labai atsi
žymėjusį HUMANISTĄ! Kas 
yra taikomas humanistu? «Tas 
kas kitus užjaučia, yra žmo
niškas savo elgesu» — sako 
komunistinėje Lietuvoje išleis 
tas «Dabartinės lietuvių kal
bos žodynas. (246 psl.) Argi 
tokį huma&iškumo-žmonišku- 
mo bruožą įrodo šitie Lenino 
darbai ir žodžiai?:

1. Leninas mokė, kad «revo 
liucija turi teisę žudyti». Jis 
įsteigė ČEKĄ, tą baisiąją ko
munistų partijos policiją, ku. 
ri išžudė milijonus žmonių 
Rusijoje ir jos užimtuose kraš 
tuose, be jokio teismo, be 
kaltės įrodymų, vien todėl, 
kad jų aukos nepritarė komu 
nistų režimui.

2. ^eninas drauge su komi
saru Stalinu pavergė savuo

Prezidentas Niksonas tris 
Apolo 13 astronautus apdova 
nojo aukščiausios garbės me 
daliais už jų didelę drąsą, 
šaltą kraują ir ištvermę grįž 
tant iš erdvių sugadintu erd
vėlaiviu. Paskutinio erdvėlai
vio įvykęs sprogimas ir ne
lauktas astronautų grįžimas 
sugadintu aparatu davė Ame
rikos erdvių mokslininkams 
daugiau naudos, negu būtų 
davusi pilnai pasisekusi ke
lionė Mėnuliu ir atgal. Tokio 
pavojingo skridimo niekas ne 
būtų drįsęs nei organizuoti, 
nei imtis, nė už didžiausius 
pinigus. Bet kai erdvėlaivį iš 
tiko didelė nelaimė, tai jos 
metu psr trejetą dienų erdvė 
laivių statytojai ir nenorėda
mi patyrė ir pasimokė labai 
daug, kaip geriau pasiruošti 
tolimesniems skridimams, kai 
ir vėl pasitaikys kokių nors 
nelaimių.

SmbHUI

Prezidentas Niksonas oas- 
kelbė, jog šiais metais atšauk 
siąs 150 tūkstančių amerikie 
čių karių iš Vietnamo fronto, 
žinoma, jei karo reikalai stai
ga nepablogės, bet eis nors 
taip, kaip dabar einu.
niuunar 
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sius ir paliko vergovėje virš 
100 kitų, dar carų kolonizuo
tų tautų, pasinaudodamas tų 
pat caru šūkiu.- «jedinaja nė 
dėlimaja — viena ir nepada
loma (Rusija)».

3. Leninas su savo sekė 
jais griovė ir varžė tautinių 
bendruomenių kultūrinius ir 
medžiaginius lobius, paiarda 
mas joms naudotis oidžiujo 
brolio (ruso) laimėjimais.

4 Leninas tų pavergtų tau 
tų mišinio piliečiams atėmė 
asmens judėjimo, politines, ti 
kybines, žodžio, skaudos, kul 
tūrinių ir medžiaginių gery
bių kūrimo ir kitas teises, sa 
kydamas, kad bolševikinis 
elitas geriau išmano, kaip to
mis teisėmis naudoti? rojui 
žemėje sukurti

5 Leninas užnuodijo žmoni 
jos idealus šūkiu: — «meskite 
visas buržuaz.nes atmatas į 
šiukšlyną.

6. Leninas nužymėjo ea’<o

Sío «M.L.» nr. GARBĖS LEIDĖJAI 
JONAS IR ONA STUKAI

(Iš kairės dešinėn): Jonas Stukas, žmona Cna, marti 
Sueli ir sūnus Antanas. Trūksta dukters Eugenijos su žentu.

■’ataikiau užsukti pas pp Stokus š.m. 2 d., kai Campo 
Largo, netoli Curitibos (Paraná) miestelis šventė JOG metų 
sukaktį nuo gavimo «município» teisių. Ta proga du miestui 
nusipelnę piliečiai pagerbti «GARBĖS PILIEČIO» titulu. Vie 
nas iš tų dviejų garbingųjų tai mūsų tautietis, didelis «Mūsų 
Lietuvos» ir Tėvų Jėzuitų vienuolyno rėmėjas p. Jonas Stu
kas. Kilęs jis iš Panevėžio apskritie?, Šimonių parapijos, 
žmona gi iš Ežerėnų apskrities, Bružų kaimo. S. Paulin atvy 
ko .19 metų vyrukas ir pradėjo dirbti įvairiose įmonėse, 
Kaip pats sako: «Niekur hgai nedirbau, nors ir mokestį pa
keldavo ir prašydavo pasilikti Norėjau ko greičiau susipa- 

- žinti su darbais ir ypač su mašinomis. Jas supratęs, ieško
jau kito darbo». Tái jam išėjo naudon, kai p. Jonas-prieš 16 
metų Campo Largo miesto pakraštyje nusipirko subankruta
vusį mažą koklių (azuležos) fabriką ir pradėjo darbą su tri
mis darbininkais! Dabar Jono dirbtuvėse darbuojasi 300 dar 
bininkų. Graži pažanga per 10 metų! Ką jis išdirba? Dau
giausiai elektros porcelianinius izoliatorius, ir aukštos ir že
mos įtampos laidams. Bet dirba ir geresnių koklių. Tam dar 
bui tobulinti turi chemijos tyrinėjimų laboratoriją, ku ioj da 
bar daugiausiai darbuojasi sūnus Antanas, baigęs chemijos 
mokslus. Turi ir mašinų bei modeliavimo skyrių, kur pats 
pasigamina reikalingus metalo modelius. Keturi dideli maišy 
tuvai maišo minko po-celianui reikalingas medžiagas. Dvi 
eilės automatiškų krosnių «kepa» porcelianą ir jau rengia 
vietą kitoms automatiškoms mašinoms kurios atkeliauja iš 
Vokietijos ir labai pakels darbo našumą. Žalią medžiagą da 
bar jis perka kitur, nors turi Su alkierių savo žemės, pilnos 
reikalingų fabrikui žaliavų Savo žaliavas taupo tai dienai, 
kai nebus galima gauti kitur pirkti, ar kai bus per toli atsi
gabenti.

P. Jonas savo darbininkų vaikams turi pradžios ir'auki 
tesnę technikos mokyklą, pats apmoka mokytojus ir mok., 
klos mokslo reikmenis. Kasmet siunčia po 4 gabiausius sa
vo mokinius į SENM aukštesnę technikos mokyklos PONT a 
GROSSA, iš kur sugrįžta jam reikalingi speciadstai. Per 16 
darbo metų jo fabrikas nėr turėjęs nė vieno streiko. Darbi
ninkai atrodo patenkinti.

P. Stukas savo gaminius parduoda didžiosioms elekt os 
reikmenų firmoms, kaip Lorenzetti ir kitoms, Paranos, Rio 
Grande do Sul, Amazonijos, U.ugvajau-, Paragvajaus ir Ve 
nezue os valstijose. Jouo fabrikas pietinėse Brazilijos valsti
jose yra visų didžiausias. Didžiojoje šio numerio nuotrauko 
je regimę tik dalį jo įmonės. Jo firmos vardas yra Porcela
na Industrial Parana, S. A.

Padėka gerajam tautiečiui ir jo šeimai už nuoširdžią 
gausią paramą «Mūsų Lietuvai ir Tėvams Jėzuitams, ir ge 
riausios sėkmės uarbuose!

J. Kidykas

įpėdiniams kelią kuris nuve
dė pasaulį į dabartinį chaosą.

Ir štąi !ung įnės Tautos, 
kaip viso pasaulio tautų ats
tovės rengiasi Įamžinti Leni
no vardą istorijoje ka'p didį 
humanistą, už tuos barbariš
kus jo darbus! Tokio pripaži
nimo bei paminklo iš demo
kratiškųjų tautų atstovų nė 
pa ys komunistai ne įtikėjo!

JEI LEN NAS KODĖL NE 
STALINAS? Iškėlus Leniną j 
di Ižiuosius humanistus, kodėl 

neiškelti ir jo uoliausio mo
kinio Stalino j tą psčią gar
bę? Juk tas «didysis Stalinas» 
tautų tėvas, žmonijos mokyto, 
jas, skriaudžiamųjų globėjas, 
buvo palaidotas Lenino mau
zoliejuje, greta paties Leni
no. Bet vėliau jie iš to mau 
zoliejaus pačių komunistų iš
mestas ir palaidotas Krem
liaus patvoryje, už išžudymą 
tūkstančių savųjų partijos na
rių ir kitas žiaurybes f ik po

(pabaiga 6 p s; si.)

1



2 pusi

AUSTRALIJA

Iš tolimos Australijos lietu 
vių kolonijų gyvenimo žinios 
mus vėlai tepasiekia. Be. vis 
tiek norime supažindinti skai
tytojus su judriu jų gyve 
nimų.

9-SIS AUSTRALUOS Lietu
vių Katal kų Federacijos su
važiavimas arba Lituvių Ka
talikų Dienos vyko Adelaidės 
mieste gruodžio 28- 31 dieno 
mis. Sekmadienį buvo iškil
mingos pamaldos, po jų reli
ginis koncertas, vakarop ge
gužinė. Kiton dienom Federa 
cijos posėdžiai, paskaitos, jvai 
rūs pasitarimai, o vakarais 
koncertai, apžiūrėjimas daili
ninko St. Neliubšio meno pa
rodos, tautodailės parodos, 
muziejaus Lietuvių Namuose 
ir kt. 
fin 
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KUN. ALB. SPURGIS, mari
jonas, atvykęs lapkričio ga
le, stipriai įsijungė j Adelai
dės lietuvių religinį ir visuo
meniškąjį veikimą.

n
JUBILIEJINĖ XX SPORTO 

ŠVENTĖ vyko Gelonge pas 
kutinėm gruodžio mėnesio die 
uom. Joje dalyvavo 250 lietu
vių sportininkų iš 8 klubų, 
daugiausia krepšininkų. Buvo 

nemaža svečių, ypač iš arti
mo Melbourno miesto. Sporti
ninkai vakare išklausė dainų 
koncerto, suruošto Gelongo 
Lietuvių Choro. Šventę uždą 
rant Gelongo «Vytie» perda 
vė Olimpinę vėliavą sekančių 
metų Sporto šventės rengė
jams — Melbourne Varpui.
iiMuuaann 
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SYDNÉJAUS LIETUVIAI tu
rėjo bendras Kūčias, Berne
lių Mišias. Šeštadieninė Mo
kykla suruošė visiems vaiku
čiams Eglu ę, Lituvių Klubo 
valdyba bendrą .Naujųjų Me
tų sutikimą, o Ateitininkai — 
Jūros dieną, 
n—n 
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MIRĖ SIMAS NARUŠIS 
gruodžio 27 d. Sydnėjuje, bu
vęs ilgametis Australijos Lie
tuvių Bendruomenės pirminio 
kas, labai uolus visuomeniniu 
kas. Jis buvo Lietuvos kariuo 
menės kūrėjas savanoris, 
daug dirbęs kariuomenės spau 
dos ir švietimo skyriuje, taip 
pat ir su skautais.
HT1 
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vasario iôperthe lietu
viai atšventė, pasikvietę pro
gramai tautiečius iš Adelai
dės miesto. Svečių Vyrų Ok
tetas «Klajūnai» sudainavo ope 
retę "Consilium Facultatis —

MUS' LIETUVA

Dakinrų Pasitarimas» ir jų 
moterų kvartetas davė kon
certą, 
utį iiiüíüxüii

ADELAIDĖS LIETUVIŲ TEA 
TRA> «VAIDYLA" su dideliu 
pasisekimu suvaidino Putino 
dramą «Valdov s». Režisavo 
J. Venslovavičius. Joje pa
vaizduojama senovės lietuvių 
valdovo Krūšnos didelė mei
lė tautai ir savo šeimai, vis 
puolamai priešo.

MELBOURNO nors nedide
lė lietuvių kolonija, turi ke
letą stiprių draugijų ir leidžia 
laikraštį «Tėviškės Aidai».
n m—u n 
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PAVERGTOJE LIETUVOJE
JAUNIMAS DABAR.

Jau praeitų metų spaudoje 
buvo rašyta apie 8 Vakarų 
Voki tijos lietuvių studentų 
kelionę į Sovietinę Lietuvą. 
Platesnių duomenų apie ją pa 
teikia «Akiračiuos» (1969 m. 
9 nr.) įdėtas pasikalbėjimas 
bu vienu jos dalyvių, A Her
manu «Nors buvome Vokieti 
jos Lietuvių Studentų Sąjun
gos nariai, mes ir patys ne
norėjome vykti jos vardu. 
Bet keistu sutapimu ir Vil
niaus atstovas to nenorėjo. 
Vykom kaip «lietuviškojo jau 
nimo grupė»... Kelionę nuo 
Berlyno ir visas pragyveni
mo išlaidas apm kėjo ryšinin 
kų komitetas Vilniuje.

Ekskursantai norėjo skaity
ti viešą referatą su diskusijo
mis Vilniaus universitete, ap
sigyventi studentų bendrabu
tyje. nuvežti išeivijos kultūri
nės spaudos, aplankyti gimti
nes ir gimines. Visi šitie pa

geidavimai atmesti.
«Lietuvos studentą’ tiesiog 

trykšta sąmojumi. Jų ironija 
nėra pikta. Jų gyvenimiška 
laikysena kartais atrodo leng 
vabūdiška Įdomu, kad net 
autoritetinis auklėjimas neįs 
tengė sugriauti jų savarankiš 
ko galvojimo...

Maloniausią įspūdį paliko 
inteligentijos ir studentijos lie 
tuviškumae. Jis toks papras
tas ir toks gil”s, toks jaudi
nantis, kad mūsų lietuvišku
mas atrodo tik verkšlenimu, o 
ne patriotizmu, Daug žodžių 
apie lietuviškumą neišgirsi, 
bet jauti, kaip kiekvienas ši
tą lietuviškumą išgyvena...

«Lietuvių intel gentijai labai 
skaudu, kad rusai jiems daž
nai duoda suprasti, kad šioje 
respublikoje yra ponai. 
Joks svarbus reikalas nepra* 
eina be Maskvos ar jos pati
kėtinio patvirtinimo. Aukštes 
ni lietuviai pareigūnai uždel
sia svarbius reikalus, nes no
ri sužinoti, koks Maskvoje 
vėjas. įsakymus, kurie visai 
netinka Lietuvai, vistiek turi 
vykdyti...

Iš musų ryšininkai nieko 
nereikalavo. Atrodo, kad ry
šininkams patinka, kad puo
lam mūsų konservatyvius. Ma 
nau, kad dėl to pakvietė į Lie
tuvą, ir baisiai gerai priėmė.

KAUNO AUKŠTOSIOS 
MOKYKLOS

Kauno 50-mečio proga sau
sio 27 dieną į dabartinės II 
vidurinės mokyklos sieną bu
vo įmūryta bereljevinė lenta 
su įrašu: «Šiuose rūmuose 
19 20. I. 27 buvo atidaryta 
pirmoji Kauno aukštoji moky 
kla — Aukštieji Kursai». Iš 
jų vėliau išsivystė Vytauto 
Didžiojo Universitetas.

1970 m balandžio 24 d

KAUNAS NEBETURI 
UNIVERSITETO.

1950 metais jis buvo likvi- 
duo as ir sujungtas su Vil
niaus universitetu. Dabar kau 
niekiai turi šias aukštąsias 
mokyklas: iš Dotnuvos atkel
tą Lietuvos Žemės Ūkio Aka
demiją, Veterinarijos akade
miją, Kauno medicinos, poli
technikos, kūno kultūros ins 
titutas, dailės institu.o vaka
rinį Vilniaus universiteto ben 
dramokslinį fakultetą, kuria
me. studentų skaičius jau iš
augo iki tūkstančio.

Gaila, kad nėra Kaune uni
versiteto. Mat, smarkiai pra- 
monejančiam ir miestėjan- 
čiam kraštui reikia vis dau
giau specialistų su aukštuoju 
mokslu. Bet valdžia kažko vis 
laukia. Reiktų universiteto ir 
Klaipėdai, kurios gyventojų 
skaičius prašoksta dabar 150 
tūkstančių.
ii—n 
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DABARTINĖ KLAIPĖDA

Klaipėda turi dabar 25.484 
mokinius savo bendro lavini
mo mokyklose, 295 žvejybi
nius ir 23 prekinius laivus. 
Jos bendroji pramonės įmo
nių gamyba 1969 metais sie
kė 587 milijonus rublių. Iš 
naujų ir atstatytų įmonių mi
ni nos: žuvies konservų fabri 
kas, naujasis šaldytuvas, me
dinės taros fabrikas, laivų re 
monto įmonės, «Baltijos» lai
vų statykla, medvilnės audy
kla «Gulbė, verpykla «Tryny- 
čiab, sausųjų elementų ga
mykla «Syritis», kurios įrengi 
mus buvę vokiečiai išsivežę. 
Gaila kad tie sovietų duoda
mi statistiniai duomenys ne
pateikia Klaipėdos gyventojų 
tautybės. Kiek žinoma, Klai
pėda — tai labiausiai surusiu 
tas Lietuvos miestas.

ŽEMAITIJOS PARTIZANAI
VLADAS RAMOJUS

Artinantis 1947 metų rinkimams į sovietinę 
Aukščiausiąją Tarybą. Bagušių mokyklon atvy
ko tos apylinkės deputatas komisaras Brašiškis 
iš Vilniaus. Tuo metu mokytoja Eugenija kaip 
tik šnekučiavosi su partizanais savo kambaryje, 
ir kai komisaras Brašiškis pradarė duris, parti
zanai spruko klasėn, o vėliau savo kambarin, 
kurs buvo įrengtas po mokytojos kambariu. Pa 
ruošę ginklus, partizanai laukė, kada komisaras 
Brašiškis su enkavedistais užtiks bunkerj ir ban 
dys įsiveržti. Bet Brašiškis, matyt, jų nesuuodė, 
bunkerinn nesiveržė ir po keleto valandų mitin
go išvažiavo.

KAIP ATRODĖ BUNKERIS

Mokytoja Eugenija pati aprašo partizanų 
bunkeri po savo mokykla:

«Kambaryje, kuriame gyvendavo mokytojas 
buvo mažytė plytelė virti. Joje buvo pradėta 
rausti duobutę pro mažą plyšį. Kibiru išgabenta 
apie 10 kubinių metrų žemių. Ištisą savaitę rie 
dėjo nuo namo pakalnėn prie malkinės pilnas 
žemių vežimas. Žemes išversoavome, o ratus 
vėl rankomis atstumuavome. Po poros savaičių 
po grindimis atsirado švarutė lentomis išklota 
slėptuvė. Šone buvo pritvirtintos dvi lovos, o 
priešingoje sienoje — stalas ir lentyna. Ant sta
lo stovėdavo rašomoji mašinėlė ir kiti reikme
nys. Dirbant su rotatorium turėdavom išsikelti 
viršun, nes slėptuvėje neužtekdavo vietos».

1948 metais mokytoja Eugenija buvo iškel
ta iš Bagušių kiton mokyklon, vėliau pateko 

Raudonojo Kryžiaus sauatorijon Kaune. Iš jos 
paskirta Raudondvario pradinei! mokyklon Vidu
klės valsčiuje. Čia mokytojaudama susitiko su 
partizanų atstovais ir jiems padėjo užmegzti ry 
ši su Vidukle. Kiek vėliau Tauragės paplentėje 
išdraskė darželi, kur iš akmenėlių buvo sudėlio
ta penkiakampė su kūju ir pjautuvu. Apie 1950 
metus, matomai jau NKVD susekta, ji ėmė atsi
riboti nuo partizanų, vėliau paskelbė savo išpa
žintį ir dabar tebėra gyva Lietuvoje. Kokios kan 
čios auka toji išpažintis atlikta, mes nežinome.

Eugenija palaikė ryšį su šiais jau ir komu
nistų valdžios ži. omais partizanais, todėl ir mes 
galim paskelbti jų vardus ir pavardes.

1. «Narūnas" — Povilas Lukšas, kilęs iš Ši
luvos vis.-žuvo kautynėse

2. «Aidas» — Bajorinas, kilęs iš Raseinių 
apsk., Pąkapurio km.

3. «Arvydas» — Povilas Morkūnas, buvęs 
LAF Šiluvos būrio narys, vėliau policininkas, žu
vęs kautynėse Plauginės miške.

4. J. Žemaitis, Lietuvos kariuomenės kapi
tonas, baigęs Prancūzijos karo akademiją, bolše 
vikų sušaudytas.

5. Jonas Gedminas, kilęs iš Betygalos vis., 
žuvęs kautynėse su stribais.

Žuvusiems lai šviečia amžinoji šviesa, o gy 
vuosius telydi ištvermė šių dienų kovos kelyje 
išlikti lietuviais ilgoje okupacijos naktyje, kuri 
tebegaubia Lietuvą.

PARTIZANAI DZŪKIJOJE
Persispausdinom VI. Ramojaus sutelktą me

džiagą apie Lietuvos laisvės kovotojus Aukštaiti
joje ir Žemaitijoje. Negalima apeiti Dzūkijos ir 
Suvalkijos, tartum lietuviams tenai nebūt rūpėję 

ginti savo krašto, tartum tenai vyrai nebūt turė
ję drąsos išeiti partizanauti Todėl dar per kele 
tą ML numerių persispaudinsim aprašymus tų 
Dzūkijos ir Suvalkijos didvyrių partizanų kovų 
ir aukų už savo gimtojo krašto laisvę. Red.

LEITENANTO M. VIČKAČKOS KOVOTOJAI
I

Dzūkijoje Lietuvos laisvės kovų metais virė 
bene pačios aršiausios partizauų kovos. Čia par
tizanams vadovavo «A» apygarda, o paskui «Dai 
navos». Apie, tas kovas daug papasakojo leite
nantas M. Vičkačka; Jis tarnavo Lietuvos kariuo 
menėje, vėliau pasienio policijoje, saugojo de
markacijos liniją, skyrusią Vilnių nuo Lietuvos. 
1944 metais jis susitiko su Onuškio apylinkių da 
linio partizanų vadu Juozu Matukevičium — «Vil 
ku ir jo pavaduotoju Aleksu Kaukolių — «Pava
sariu», apsisprendė stoti į partizanus.

1945 m. vasario mėn. jis paskiriamas sky
riaus vadu, o tų pačių metų balandžio mėn., žu
vus vadui «Vilkui», Vičkačka liko vieno būrio 
vadu.

1945 m. vasario 5 d. Meškučių kaime, Unuš 
kio vis. susirinko 160—180 partizanų dalinių va
dų ir atstovu iš Dzūkijos ir Vilnijos. Vasario 7 
atskubėjo čia rusų dalinys. Bet jis papuolė į to
kią smarkią partizanų ug*nį, kad nė vienas ru
sas nebeliko gyvas

Tų pačių metų balandžio mėn partizanai 
įsitvirtino Kaniūkų kaime. Juos čia apsupo žy
miai stipresnės Rusijos atgabentos raudonosios 
armijos jėgos.
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Bendruomenė Gyvenime
Lietuvių Bendruomenės mintis pamažėle randa kelią į 

gyvenimą. Daugelio kraštų Bendruomenės jau stovi šio lietu 
viškojo gyvenimo priešakyje. Jos vykdo uždavinius kylan
čius iš Lietuvių Chartos įpareigojimų. Ó tie įpareigojimai 
liečia;

tautinės gyvybės išlaikymą ir perdavima ateities 
kartoms,

tėvų kalbos išsaugojimą,
lietuviškų šeimų kūrimą,
tautinės kultūros ugdymą,
lituanistinį švietimą,
lietuvių draugijų ve klą,
lietuviškos knygos ir laikraščių rėmimą,
tautos istorijos ir tautinių papročių branginimą,
tautinio solidarumo kėlimą,
pagaliau kovą dėl tautos laisvės ir Lietuvos nepriklau. 

pomybės,
Bendruomeninis darbas šakojas visomis tautinės veik 

los srtimis, ir Pasaulio Lietuvių Bendruomenės rūpesčio bei 
dėmesio laukas yra visa lietuvių išeivija.

Tai naujas lietuvių organizavimosi būdas.
JIS REMIAM TIK LIETUVYBE. Bendruomenei priklau 

some pačiu savo gimimu lietuvių tautoje. Todėl ji yra atvi
ra kiekvienam lietuviui.

Pripažindama religines, pasaulėžiūrinės, srovines ir ki
tokias skirtybes, Bendruomenė jungia ir telkia lietuvius ben
driesiems jų tikslams.

Bendruomenė gali būti neutralūs rėmai kiekvienam ben 
dram mūsų darbui, ir iš tikrųjų tokiais rėmais ji turi virsti 
ir kaikur jau yra virtusi. (Iš ‘Bendruomenėje ir Stovykloje» 
7 puslapis).

Juo greičiau ir giliau tokiu Bendruomenės fakto bei 
jos uždavinių supratimu persiimsime, tuo greičiau ir stip
riau Bendruomenė stiprės ir susipratusių narių skaičiumi ir 
savo plačia, imponuojančia veikla,

Skirtingi keliai
PETRAS PAKALNIS

Praėjusių metų rudenį Indi
ja minėjo Mahatma Gandhi 
100 metų gimimo sukaktį, o 
šį pavasarį Rusija švenčia 
100-tąjį Lenino gimtadienį. 
Gandhi sukrėtė britų imperi
jos pamatus, o Leninas sukė
lė didžiausią revoliuciją pa
saulyje ir nuvertė carą nuo 
sosto. Neribota caro valdžia 
pateko komunistų partijai, ku 
rios vadu buvo Leninas. Ti
krai, du dideli vyrai, du tau 
tų lyderiai, dvi istorinės as
menybės! Nepaisant vos pa
čios profesijos — abu buvo 
advokatai — Gandhi ir Leni
nas skyrėsi savo pasaulėžiū
ra, savo keliais ir kovos bū
dais.

GANDHI

Gandhi gimė Indijoje 1869 
metais. Kadangi jo tėvas bu
vo turtingas, Mehatma galė
jo baigti universitetą Anglijo
je, o sugrįžęs namo tapo ne
žymiu advokatu. Jo kelias pa 
aikeitė Afrikoje, kai 1893 
metais buvo pakviestas ginti 
savo tautiečių interesus. Kai 
jis pirmą kartą nuėjo ginti 
bylos, teisėjas liepė jam nu
siimti turbaną. O kai jis, nu
sipirkęs pirmos klasės bilie
tą norėjo važiuoti traukiniu 
ir buvo išstumtas iš baltiems 
skirto vagono, antrą kartą pa- 
pajuto rasių diskiiminaciją, 
tada jis ’taip savęs klausė:

MŪSŲ LIETUVA

«Kokia yra mano pareiga? 
Ar aš turiu grįžti Indijon, ar 
čia pasilikti ir, Dievui pade
dant, toliau dirbti ir nepaisyti 
paniekinimu. Aš nutariau pa
silikti ir toliau kentėti, Mano 
aktyvus pasipriešinimas, ne
vartojant jokios smurto jėgos 
prasidėjo tą dieną».

Matydamas, ted jo jėgų ne 
pakaks, 1894 metais Gandhi 
įsteigė Afrikoje kongreso par 
tiją ir, padedamas bendramin 
čių, pradėjo kovoti prieš in
dams daromas skriaudas. 1904 
metais jis perėmė indų lei
džiamą laikraštį «Indijos Pa
žiūros «kleisti savo idėjas.

NE SMURTU

Gandhi anksti suprato, kad 
kova prievarta ar smurtu yra 
nedora ir jos pasiekti rezul
tatai nepastovūs. Nugalėtasis 
stengiasi atsikeršyti, ir kartą 
pradėta kova gali tęstis ilgus 
metus ar šimtmečius. Todėl 
jis skelbė, kad priešas gali 
būti nugalėtas arba, teisingiau 
sakant, laimėtas tik pasyvia 
rezistencija. Vėliau jis pake! 
tė tą terminą į «satyagraha». 
Tas indiškas žodis reiškia jė
gą, kuri yra gimusi iš tiesos 
ir meilės ir kuri nevartoja 
smurto. Jis buvo skaitęs Kris
taus kalno pamokslą apie 8 
palaiminimus, ir tie žodžiai 
jam įstrigo širdin. «Palaiminti 
neturtingi dvasioje nes jų dan 
gaus karalystė. Palaiminti nuo 
lankieji, nes jie valdys žemję. 
Palaiminti romieji, nes jie bus 
vadinami Dievo vaikais». Apie 
ką jis neaiškiai galvojo, čia 
buvo aiškiai ir trumpai paša 
kyta. Supynęs’Evangelijos min 
tis su savo įsitikinimu, jis pra 
dėje kovoti už savo tautiečių 
teises ir taip išgarsėjo, kad 
su juo pradėjo skaitytis visi.

NDIJOJE
Bet to jam neužteko, fis 

matė, kad indai yra skriau
džiami ir niekinami ne tik U' 
rikoje, bet ir pačioje Indijo
je. Todėl 1915 metais jis grį
žo Indi,iou ir buvo . sutiktas 
kaip tikras didvyris. Žymusis 
rašytojas Rabindranath Tago
re pavadino jį Mahatma — di 
džiąja dvasia — ir tas naujas 
vardas jam tiko. Toks iš tie
sų jis buvo.

KOVOJO PAS KENTĖ
DAMAS...

Indijoje Gandhi rado pla
tesnę darbo dirvą ir strei
kais, nepaklusnumu neteisin
giems įstatymams, pasninku 
ir nebendradarbiavimu su an
glais jis siekė Indijos autono 
mijos. Garsus buvo jo žygis į 
jūrą, kuriuo sulaužė anglų 
įvestą druskos monopolį. Gar 
sus ir ratelis, kuriuo verpė 
siūlus ir boikotavo angių Die
gas Gandhi buvo 20 kartų 
areštuotas. Gandhi buvo Indi
jos balsas. Jis galų gale lai
mėjo; 1947 metais Indija ga
vo nepriklausomybę.

LENINAS

Visiškai skirtingas kelias ir 
kovos būdas buvo Lenino. Gi 
męs 1870 metais, Leninas bai
gė gimnaziją aukso medaliu 
ir, eidamas 21 metus, jau ga
vo advokato diplomą. Kai ca
ras pakorė Lenino brolį už 
dalyvavimą revoliuciniame są 
jūdyje, Leninas pradėjo la
biau domėtis socializmu ir 
1888 metais nuodugniai išstu
dijavo Markso veikalą KAPI
TALĄ. Kas Gandhi buvo 8 pa 
laiminimai, tas Leninui Mark
so idėjos Leninas tikėjo jas 
aklai ir stengėsi jas įgyven
dinti, 1893 metais Leninas Le 
ninas aktyviai įsijungė į re
voliucinį darbininkų sąjūdį ir 
pradėjo rašyti socialiniais ir 
socialistiniais klausimais. Po

1976 m. balandžio 24
licijos nuolatos sekamas, Po 
poros metų Leninas atsidūrė 
kalėjime, o 1897 metais Sibi
re. Ten jis vedė N. Krupska
ją, uolią socializmo idėjų pla 
tiatoją.

SMURTININKAS

Matydamas, kad tuo tarpu 
Rusijoje daug ko nepasieks' 
1900 metais Leninas išvyko į 
užsienį ir ten, padedamas k1- 
lių socialistų, pradėjo leisti 
laikraštį "Iskra» — žiežirbą. 
Slaptais keliais laikraštis pa
siekdavo Rusijos darbininkus 
ir buvo jų mėgiamas. Prasi 
dėjus 1905 metų revoliucijai, 
Leninas grįžo Rusijon ir pra
dėjo kurstyti ginkluotą revo
liuciją. Priverstas bėgti iš Ru 
sijos, jis vėl išvyko į užsienį 
ir ten leido laikraštį «Prav
da» — tiesą. Leninas buvo aš 
traus proto ir taiklia plunks
nos žmogus ir rusų masės su 
prato jo idėjas. O kai 1917 
metais jis vėl grįžo Rusijon 
ir buvo laikomas stambiau
siu komunizmo šulu. Leninas 
buvo geras ne tik teoretikas, 
bet ir praktiškas žmogus, o 
jo ugningi ir taiklūs žodžiai 
išjudindavo mases Vienas di
džiausių jo nuopelnų yra tas, 
kad jis sugebėjo įtraukti į re
voliucinį sąjūdį smulkins ūki
ninkus bei ūkio darbininkus. 
Ilgose partijos vadų diskusi
jose Leninas taip sugebėjo 
įt kinti savo oponentus, kad 
jie laikydavo jį ta-rsi neklai
dingu. Lenino žodis tapdavo 
jiems ir komunistų masėms 
įstatymu. Savaime supranta
ma, kad kilus 1917 metų spa
lio 7 dienos revoliucijai, Le
ninas tapo komisarų pirminio 
ku. Iki savo mirties 1924 me
tais jis buvo nepamainomas 
komunistų partijos lyderis.

DIDYSIS SKIRTUMAS

Gandhi aiškiai pasisakė 
prieš jėgą ir smurtą, o Leni
nas juo gausiai naudojosi. 
Paklaustas, kas yra dora, Le
ninas taip atsakė; «Dora yra 
visa, kas padeda komunistų 
partijai». Šie žodžiai parodo 
didžiausią skirtumą tarp Le
nino ir Gandhi. Jėga ir smur
tas yra klaikus Lenino paliki 
mas, kuriuo pripildomos Sibi 
ro tuštumos ir išprievartauja 
mos pasienio valstybės.

ÜWWRTI1 
iiflgsraisii

ProSesorius Giovanni; «Se
nuose romanuose herojus bu 
čiuodavo savo heroję paskuti 
niame puslapyje, o naujuose 
romanuose — viršelyje.

Rašytojas John dos Passos 
šitaip apibudina Amerikos 
moterų problemas: Joms rū
pi kaip vyrą gauti, paskui 
kaip ji išsaugoti ir paskui, 
kaip jį pakeisti kitu.
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laukiame atvykstant iš Ame
rikos didelio jaunimo v ikė- 
jo Tėvo Antano Saulaičio, ku 
riam Brazilijos viza jau pa
žadėta ir jau (mus 
pasieks Šio mėnesio gale, 
o vėliausiai gegužio pradžio 
je. Reikia rimtai pagalvoti, 
kaip nusiųsti vieną mokslei
vį ateitininką j didįjį Ateiti- 
ninkijos kongresą Čikagon, 
rugpjūčio mėnesį.

Atvykus Antanui Saulaičiui 
Brazilijos lietuvių jaunimas 
pradės daugiau burtis eilėn 
ir jo veikla pagyvės.

Se Tetorė.

V. Mykolaitis — Putinas
V. Mykolaičio-Putino vardu Lietuvoje ei

na visa eilė eilėraščių, kurie perrašinėjami ran
ka. Šiuo vardu-eina ir visa Marijos litanija, ku
rią čia spausdiname Ar ji tikrai parašyta Puti
no — nežinome...

Tėviškės Aidai, Austrai. 
1970. II. 10.

MOTINA STEBUKLINGOJI. 
MELSKIS UŽ MUS

Visa graži... Ir nuostabiai turtinga
Mato >e, grožiu, meile ir galia...
Jos vardas — Dievo Meilė gailestinga, 
Per Ją palaiminta žmogaus dalia.

■ Tai Nuostabioji Motina Aukščiausio.
Jai mūsų sielų meilė ir malda.
Ji Dievo Veido atvaizdas gražiausias, 
Kiekvieno vaiko Jai skaudi žaizda.

O mes, Ievos vaikai, silpni, vargingi-,
Bet Dievo laimei amžinai skijrti.
Pamokyk mus, kad būtumėm dėkingi,’ 
Ksd pašaukimo būtume verti!

O melsk už muši Visus namo parveski, 
Vargingo mūsų šauksmo neatmesk).

MOTINA GEROJI PATARĖJA, 
MELSKIS UZ MUS

O Motina Geroji Patarėja!
Šviesioji Kelrode nakty miglotoj!
Tik Tu šviesos suteiki mano protui,
Kai abejonių debesys didėja.*

Mano siela ilgis gėrio, grožio,
Ir trokšta savo Viešpatį pamilti...
Bet nuodėmės klasta pavogus viltį, 
Nusiminimo skraistė ją užgožia.

Padėk atrasti kelią neklaidingą,
Kur laimės džiaugsmą sielai sugrąžina.
Budėk ir veski meile rūpestinga,
Te ji mane ir guodžia ir gaivina. 

s"'

O melsk už mus, Geroji Patarėja,
Būk Motina, Valdove ir Globėja.
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Jaunimas Kruta
Nors kiek suvėluota žinia, bet verta ir mū

sų dėmesio. Sausio gale įvyko Moksleivių irsiu 
dentų ateitininkų sąjungų centru valdybų pasita 
rimai, Columbus, Ohio mieste. Valdybos painfor. 
mavo viena kitą apie savo sąjungų atliktus dar
bus ir planus ateičiai

Moksleivių ateitininkų sąjunga po šešių va
saros stovyklų suruošė suvažiavimą savo globė
jams Toronte ir Čikagoje, išleido Jaunučių vado - 
vą, kuriame yra nurodymai jaunučių ateitininkų 
programai ir suruošė ideologinius kursus Putna- 
me ir Dainavoje.

Studentų sąjunga po savo vasaros tovy- 
klos dar turėjo suvažiavimą ir draugovių pirmi
ninkų konferenciją. Abiejų sąjungų valdybų ats
tovai dalyvauja ateitininkų federacijos tarybos 
posėdžiuose.

KONGRESAS
/

Šiais metais Čikagoje bus ateitininki os kon 

gresas. Kad jis sklandžiau ir vaisingiau praeitų, 
rengiama prieš kongresą visų sąju; gų bendra 
stovykla Dainavoje. Toje stovykloje bus ypač 
nagrinėjama, kaip šių laikų ateitininkai turi pri
taikyti savo ideologiją moderniam gyvenimui. 
Stovykla pradėta planuoti prieš metus, ir tikima
si, kad ji bus gera.

Moksleivių ir Studentų sąjungų valdybos nu 
tarė pravesti vajų pinigams sukelti, kad būtų ga 
Įima atsikviesti į kongresą ir stovyklą daugiau 
užsienio ateitininkų, ir iš Pietų Amerikos.

K EK ATEITININKŲ

'Moksleivių ateitininkų esama pusantro tūks 
tančio, o studentų tik pora šimtų. Tai svarstyta, 
kodėl moksleiviai nebepereina į studentus ateit1 
ninkus, kur jie nutrupa, ir ką daryti kad ko dau 
giau jų įsijungtų į studentų at-kų sąjungą.

Tiek MAS tiek SAS valdybos apgailestavo, 
kad už Amerikos ir Kanados ribų esantieji moks 
leiviai ir studentai mažai teparodo gyvybės žen
klų. neatsako į laiškus, i ap'inkraščius, neat
siunčia savo veiklos pranešimų Kaip tik todėl 
norima atsikviesti į ateitininkų kongresą daugiau 
jaunimo iš kitų kraštų, kad jie geriau susipaži
nę ir užsidegę, paskui galėtų būti gyvi ryši
ninkai.

ATEITININKAI SENDRAUGIAI

Ilgesnį laiką sendraugiai nebeturėjo savo 
centro valdybos. Tokia keistenybė tai pirmoji 
ateitininkų istorijoje ir viešai parodė, kaip labai 
sušlubavo Ateitininkų Sendraugių Sąjungą. Paga 
liau pasisekė sulipdyti valdybą Washingtone;

Prof dr. Antanas Sužiedėlis — pirmininkas.
Antanas vasaitiš -- vicepirmininkas < rgani- 

zaciniams reikalams.
Cezaris Surdoka» — vicepirmininkas spau

dos ir informacijos reikalams.
Arvydas Barzdukas — vicepirmininkas ry

šiams su moksleivių ir studentų sąjungomis.
Pranas Baltakis — iždininkas.
Virginija Gureckienė — sekretorė.
Algis Lukas — valdybos narys.
Sendraugių valdybos adresas:

7802 Temple Strėet
Hyattsville, Maryland 20783.

ATEITININKAI SANPAULYJE

Nedidelė «Gintaro" moksleiviu ateitininkų 
kuopelė, 12 narių. Iki praėjusių. atostogų rinkda 
v.osi kone kas sekmadienį Tėvų Jėzuitų patalpo
se., kur po mišių turėjo trumpus susirinkimėlius-

Atostogų metu nariai išsisklaidė, tai ir joms 
f pasibaigus vis dar sunkiai susigaudo. Pirmame 

susirinkime po atostogų dalyvavo moksleivių 
.^ ateitininkų sąjungos centro valdybos dvasios va 
, das Tėvas Gediminas Kijauskas, S. J. Jis atvežė 

Federacijos dovaną mūsų kuopai šimtinę dole
rių, parodė skaidrių, papasakojo a ie ateitinin
kų moksleivių veikimą Amerikoje ir Kanadoje.

Paskutinį sekmadienį (balandžio 19) susirin
ko dar tik pusė narių. Po mišių dvasios vadas 
globėjas papasakojo savo kelionės įspūdžius ir 
Urugvajaus ir Argentinos, ir parodė Buenos Ai
res bei Naujorko skaidrių. Trumpai pasitarta dėl 
tolimesnio veikimo. Pastačius salę bus daugiau 
galimybių ir pasportuoti ir pasišokti. Tuo tarpu

Štai Musu Jaunieji Mokytojai

Linksmutė Carmen Ester Kors sako; «Atei
kite j mano pamokasl Bus įdotru, linksma ir ma 
lonu!» Ji tikrai gali išmokyti daug giažių daly
kų patiems pasigaminti.

Mokytojas Robertas A. Vidžiūnas sako ber
niukams;

«Ei, berniokai, su paveikslais, su mikrofo
nu, lengva ir įdomu lietuviškai pasimokyti. Aš 
tai žinau, nes ir pats mokausi Ateikit — moky
simės drauge!»... A

X X

Šv. Kazimiero parapijos lituanistinę moky
klą dabar lanko 26 mokiniai: 12 pradžios moky
klų ir 14 gimnazistų. Yra dar penketas kurie no 
retų, bet nedali nes šeštadienį pe pietų turi eiti 
gimnazijom Tėvų jėzuitų patalpos jau tapo ankš 
tos. Nekantriai laukiame baigiant įrengti salę, ta 
da bus vietos ne tik mokytis, bet ir žaisti.

GRAŽIOS YRA BASOS KOJOS...

Kojų ligų gydytojai visi kaip vienas, suta
ria, jog pasivaikščiojimas basom kojom ustipri- 
na kojas. Todėl kiek galima dažniau vaikščioti- 
na basiems, bent namie ar aplink namus; Tai 
ne tik sustiprina kojų muskulus, kurie nusilpsta 
bevaikščiojant kietais lygiais cementuotais ke
liais ir takais, bet dar suscorina kojų padus, o 
tai apsaugo kojas nuo susižeidimų.

Palikit mažus kūdikius basus iki jie ims 
vaikščioti Nesibijokit, kad nesusišaidytų kojų. 
Vaiko kojos nedaugiau tebijo šalto oro, kaip 
rankos.

Amerikiečių gyvenimo gerbūvį geriausiai 
įrodo poilsiui ir pasilinksminimams išleidžiami 
pinigai. Pernai metais tam jie išleido virš 86 bi
lijonų dolerių!

r
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^970 m. balandžio 24 d

Sodu ir Pramonės Mieste5,Hartforde
INŽ. ZENONAS BAČELIS

LIETUVIŠKASIS GYVENIMAS

Connecticut (Konektikuto) valstijoje didesniųjų lietu
vių kolonijų lietuviškoji visuomeninė veikla visada buvo 
labai gyva, įvairi ir turininga. Visur kūrėsi parapijos su 
savomis bažnyčiomis, mokyklomis, klebonijomis ir kitomis 
patalpomis. Prie parapijų susikūrė religinės ir kultūrinės 
organizacijos. Lygiagrečiai kūrėsi ir nuo parapijų nepri
klausančios organizacijos su savais klubais ar lietuvių na 
mais. Statyboms sudėta milijoninės sumos. Pav. Waterbu- 
rio lietuvių parapijos nejudomasis turtas yra vertas virš 
milijono dolerių, kitų organizacijų apie 300 tūkstančių- 
Nepriklausomos Lietuvos reikalams sudėta virš 200 tūks
tančių, Lietuvių gi Waterburyje yra tik apie 16 tūkstančių-

Hartfordo lietuvis kolonija irgi turinti apie 10 tūks
tančių lietuvių su sava bažnyčia, parapijine mokykla, sa
le. Prie parapijos dar veikia devynios organizacijos. Se
niai ir po karo atvykusių lietuvių pastangomis įsteigtų or
ganizacijų yra 14. Kaikurios jų turi savas patalpas. Atsi
eit iš viso dar gyvuoja čia 23 organizacijos. Buvo jų dar 
daugiau, bet vienos atsijungė, kitos likvidavosi. Organiza
cijos rūpinasi savišalpa, apdraudomis, spaudomis nei kny 
gų leidimu ir platinimu, vaidinimais, koncertais, įvairių 
svarbesnių įvykių paminėjimais, savojo jaunimo lietuviš
kuoju švietimu, parama kovai už laisvę, sportu bei fiziniu 
auklėjimu, išlaiko radijo pusvalandį, organizuoja paskai
tas ir suvažiavimus. Hartfordiečiai mano, jog apie 200) tau 
tiečių dar gana reguliariai dalyvauja organizacijose ir do
misi lietuviška veikla. Tai būtų apie 30 procentų visų 
mieste gyvenčių lietuvių. Atsimenant, kad lietuviai Hart
forde sudaro 5 procentus visų miesto gyventojų, ir kad 
nelabai dideliame mieste nėra per toli nuo viens kito išsi- 
?laškę, tai lietuviškumo nykimą čia reikia laikyti gana 
jparčiu.

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės skyrius čia is’kūrė 
1953 metais, Prie daugelio kitų senesnių organizacijų Ben 
druomenė nė nepasižymi plačia veikla ir nėra skaitliuga 
nariais.

Asmeninė medžiaginė lietuvių būklė yra gera, bet jų 
parama visuomeninei veiklai mažėja, Palyginus su Water 
buriu visuomenės įsigytais turtais ir tam sudėtomis auko
mis,''Hartfordas tik pusę to tėra sudėjęs, nors lietuvių čia 
beveik tiek pat gyvenama, kiek ir W<nerburyje;

MŪSŲ LIETUVA

Stasys Lapienis

Avenida Sapopemba, 5761, V. Guarani

ALEKSAS KALINAUSKAS
Advokatas

naujose patalpose parduoda įvairias 
statybos medžiagas bei visokius 

namų reikmenis.
Naujasis adresas:

DEPOSITO PARATODOS

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

Rezidencija:
R. Joaquim Piza, 204 

Tel. 31-2548

Raštinė:
. 15 de Novembro, 244 

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

RUA COSTA BARROS, 352

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

ų, indų bei darbo įrankių.
Lietuviai pirkim pas lietuvius 1

pusi

Nós estamos convidando todas as 
pessoas que gostam de viajar e levam 
sempre muitas malas, para ver

bebemorar 
conosco a chegada 
da Wriant

a Variant Volkswagen em nossa loja.
E beber. À saúde de um carro com 

motor plano, refrigerado a ar, de

mecânica simpies mas muito forte.
E que tem espaço, muito espaço.

Venha bebemorar a chegada da
Variant VW 1.600 em nossa loja. • 

E como a Variant não bebe, v. tem
direito à dose dupla.

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

Didelis pasirinkimas medžiagų ir skoningas 
pasiuvimas, LAURO SANDRON vyriškų rūbų

SIUVYKLOJE LAUROJ
Rua do Orfanato, 685, — V. Prudente — Fone 63-5294 

São Paulo
Medžiaga parduodama ir išsimokėjimui

/ teikite ir įsitikinkite medžiagos ir darbo kokybe ir kaina

«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.

fí:
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AGUA 
•activa poh

VIENINTELIAI ATSTOVAI GARSIOJO VANDENS LINDOYA

IEMACJ CADRIER1
Lindoya vanduo yra danai žinomas gėrimas 
Kurio puikų veikimą į žmogaus sveikatą jau 
visi yra vienbalsiai pripažinę. Pabandykite, 
sutikinkite ir visados naudokite!

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

Caixa Postal 3967

vst
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WA JUATINDIBÂ, 20 — P- DA MOÓCA — SÃO PAULO, 13

ŠUKIAMAS BENDRUOMENĖS
TARYBOS POSĖDIS

<_>

Antradienį balandžio 28 dieną. 20 valandą kaukiu nau
josios Lietuvių Bendruomenės Tarybos posėdį sv rbiems mū 
sų veiklos reikalams aptarti. Visi Tarybos nariai malonėkite 

, dalyvauti. Posėdis bus Tėvų Jėzuitų namuose, Rua Juatindi- 
ba 20, Parque eta Mooca.

Tarybos Pirmininkas
Juozas Čiuvinskas.

VZeíina
Praėjusį sekmadienį įvyku

siame «Žilvičio» Tėvų Komi
teto susirinkime buvo svare 
torai lietuviškos mokyklos Vi
la Zeiinoje reikalai, o taip 
pat ir įvairios priežastys, ku
rios atitraukia mūsų vaikus 
ir jaunimą nuo lietuviškos 
dvasios.

Buvo priimtas Vytauto Vo
syliaus pasiūlymas; kreiptis 
tuo reikalu į Lietuvių Ben
druomenės Tarybą.

Ta proga «Žilvičio» tėvų ko 
mitetas pasiskirstė pareigomis 
sekančiai; H. Guzikauskas 
(pirm.), Vyt. Vosylius (vice- 
pirm.J, J. Silickas (sekr.), V. 
Banys (ižd.), ir H. Aleknavi
čienė (social, reik.).

Susirinkime dalyvavo moky 
toja M, Vinkšnaitienė, kuri 
pasidžiaugė, kad jos įkurto 
■«Žilvičio* tėvų komitetas iki 
iiol (jau eilė metų) tęsia sa
vo darbą ir rūpinasi, kad apy
linkės lietuvių šeimų jaunoji 
karta būtų auklėjama ne vien 
šio krašto, bet ir lietuviškos 
kultūros dvasioje. Ji pažadė
jo ateityje artimiau bendra- 
aarbiauti/

VĖL LANKĖSI ZELINOJE 

riu lietuvių reikalams, studi
juoja galimybes atgaivinti lie 
tuvias radijo valandėlę, turi 
ir kitų planų, apie kuriuos 
kiek per anksti kalbėti. Gjrįžo 
į Rio trečiadienį.

Šv, Kazimiero parapijos 
k’tbonas T. J. Bružikas išvy
ko porai savaičių j Rio de 
Janeiro. Čia jis atliks meti
nes rekolekcijas ir aplankys 
visus ML skaitytojus, kad 
jiems lengviau būtų atnaujin
ti savo prenumeratas.

Antradienį, bal. 21, ML re
dakciją ir T. Jėzuitus aplan
kė p. Jonas Stukas, apžiūrė
jo statybos darbus, kuriems 
pažadėjo dar daugiau para
mos ir iš krido į Rio de Ja
neiro savo įmonės reikalais. 
Ta pačia proga aplankė ir 
savo gerą bičiulį, bet seniai 
bematytą prekybininką p. Jo 
ną Jakutį, Vila Betoje.
n manu 
ii n m ■iii

UŽSIMOKĖJO UŽ ML

Vincas Tūbelis ir Juozas Li 
sausras po 20 ncr.

Per p. Antaną Kučinską, 
Kučinską, Moinho Velho: m-

ATSILIEPKITE!

Kas žino, kur gyvena Vla- 
dzė Česonienė tankevičiūtė? 
Jai atėjo laiškas apie gimines 
Lietuvoje. Sužinoti ML re
dakcijoje.

iiEãÊãiããii

TÉVA. PRANGIŠKOiMAI 
ŠAUKIASI

Kas neužsimokėjo už 1969 
ir šių 1970 metų VARPELų ar 
AIDUS, malonėkit ko grei
čiausiai tai padaryti, ^nes tie 
gražūs ir labai vertingi žur
nalai yra tikrai sunkioje pi
niginėje būklėje.-Tėvai Jėzui 
tai apsiėmė priimti prenume
ratas ir per.-iųsd. Būkim išti 
kimos sąžinės lietuviai. Ačių-'

MIRĖ

A. A. Jonas Kazlauskas ba 
landžiu 18 d. Gyvenęs Casa 
Verde, ir sulaukęs 54).m. am
žiaus. Buvo kilęs iš Utenos.

A, A. ONA KRUKlhNĖ 
balandžio 21 d. sulaukusi 83 
metų amžiaus. Gimė Ukmer
gės apskrityje, Vidiškių mies 
telyje. Brazilijon atvyko 1927 
metais. Užaugino sūnų Adomą, 
tris dukteris. Mariją Galins 
kienę, Aną Bohut'enę, Eleną 
Jurevičienę. Velionė buvo .ir 
pamaldi ir geros širdies mo
teris, už tai kaimynai ją ger
bė ir mylėjo ir į laidotuves 
susirinko didelis būrys

Septintos dienos mišios bus 
Zelinos bažny čioje pirmadie 
nio rytą 8 valandą, balandžio 
27 dieną.
n——n 
ii&KKBlii

GIMTADIENIUS MINI;
Elena Kalvaitienė (bal. 24). 

Katarina - Birutė Bagdžiuvie- 
nė (25). Laimingų ilgų metų!

.■R- l x

’ZELINOJE VISI GaU UŽSIMOKĖTI UŽ M ulETUVĄ»

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!

MONTEVIDEO LIETUVIŲ 
BAŽNYČIA statyta Tėvų Jė
zuitų Jono Bružiko ir Vlado 
Mikalausko, vietos žmonių ir 
labiausiai Amerikos bei Kana 
dos geradarių tautiečių auko
mis,

NAUJA PABALTI EČIŲ 
KOMITETO VALDYBA

Šis komitetas veikia São 
Paulo mieste. Jį sudaro Lietu 
vos, Latvijos ir Estijos pilie
čių, gyvenančių šiame mies
te, kolonijų atstovai. Komite
tui vadovauja kiekvienos ko
lonijos atstovai iš eilės, suda 
rydami tų metų valdybą. Per
nai komiteto valdybą sudarė 
lietuviai. Pirmininkavo kapt. 
Čiuvinskas, Komitetas suruo
šė jgražų tragiškųjų birželio 
įvykių minėjimą. Šis turėjo 
stipraus atgarsio ir brazilų 
plačiojoje visuomenėje bej 
spaudoje.

Šiais metais naująją komi
teto valdybą sudaro estai. Pir 
mininkauja Estijos konsulas 
dr. Ferdinand Saukas. Komite 
tas 1969 m. veiklą užbaigė iš
kilmingu posėdžiu sausio 6 d. 
ir draugiškais pietumis.

Komitetas ir šiais metai pa

MARTYNO MAŽVYDO BIBLI

ATSKIRO NUMERIU

KAINA 0,40

(pabaiga iš 1 pusi.)

to laisvasis pasaulis pripaži
no Staliną žmonijos pabaisa. 
Bolševikai supranta, jog Sta
linas ištikimai vykdė tai, ką 
Leninas svajojo, kad be sta
linizmo būtų komunizme tuš 
tuma, ir jau pamažėle bando
ma Stalinui vėl grąžinti nu
imtą aureolę. Jei taip elgia
masi su Leninu, tai ? gal m a 
tikėtis, jog po 10 metų, šven
čiant Stalino ši m ąjį gimtame 
nį, tų pačių Jungtinių Tautą 
komisija keliaus Maskvon pa 
gerbti Staliną, kaip didįjį pa
saulio humanistą! Ar begali 
būti didesnis pasityčiojimas 
iš humanizmo vardo? Ar ta
da neverta būtų tos pačios 
"humanizmo* garbės ’ir kita 
didžioji žmonijos pabaisa — 
Hitleris?

siryžęs suruošti baisiojo Bir 
želio minėjimą. Jis yra užsi
mojęs išleisti informacinio po 
būdžio knygą brazilų kalba 
apie Pabaltijo valstybes. Ji 
būtų daugiausia skiriama moks 
lūs einančiam jaunimui ir įvai 
rioms brazilų įstaigoms bei 
bibliotekoms Komitetas deda 
pastangų sukelti reikalinas 
lėšas (apie 6—8,000 naujųjų 
kruzeirų) tos knygos išleidi
mui.

VYRŲ BROLIJOS VEIKLOS 
KALENDORIUS

Birželio 21 d. šventkelionė 
į Aparecica do Norte.

Rugsėjo 13 d. spaudos bi
čiulių subuvimas balius.

Spalio 11 žaidimai Juruba 
tubos parke pas p. Vladą Ja- 
siulionj.

Lapkričio 8 ar 15 piknikas 
Praia Grande.

Juozas Baužys, pirm.

gerb. prelatas Z Ignatavičius 
ir praėjusį sekmadienį talki
no Zenuos parapijai pamaldo 
mis. prelatas dabar apsigyve 
nęs Kio de Janeire, seminari
joje, yra paskupijos kanc’e-

Buitvydienė, M. Mitrulis, P. 
Urbonas, Antanas Kučinskas 
ir Juzefą Taleikienė, visi po 
20-ncr. P. Kučinskui dėkoja
me už malonų patarnavimą 
išrenkant prenumeratas.

■ ** SS-
D R . ANTONIO S I A U L Y S

C. R. M. 10.647
Cirurgião da Santa Casa de São Paulo 

Medico da Cruzada Pro Infancia
Especialista em Obstetrícia pela Maternidade de Paulo
Clinica de Adultos e Crianças — Moléstias de Senhoras 

Partos — Operações
Horário; Das 12 as 14 e das 19 as 21 horafr

Jonsultorio e Residência RUA DOS TRiYkOS 1576 
;Mooca, Fone 92-3991

Atende-se com hora marcada

DR. JONAS NICIPORC6UKAS
Cirurgião Dentista 

p/ Universidade de São Paulo 
RAIOS X

Consultorlo: Rua Cap‘ Pacheco Chaves. 1206 '
Vila Prudente, Tel. 63-5352

ADVOKATĖ IRENA GRITÉNaS - SPINA 

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

Priima klientus savo raštinėje, esančioje Largo 
Sete de Setembro, 52, 6.o andar, sala '$137 

(priešais Forum) nuo 16 iki 18 valandas. ;

SKAITYKITE T B
P L A T I N K I T E V I F 
NINTELI PIETŲ AMERIKC $ 

SAVAITRAŠTI «MŪSŲ 
LIETUVA*.

Šv, Petro bazilikos Romoje kupolas. Po juo baigiama įrengti lietuvių kankinių koplyčia.
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