1

«NOSSA LITUAN1A»

Jornal Lituãno

DIRETOR RESPONSÁVEL
DR. JOSÊ FERREIRA CARRATO

REDATOR5 MONS.

SAVAITINIS

P. RAGAZINSKAS

LIETUVIŠKOS
LAIKRAŠTIS

MINTIES

A D R E S A S :
AV. ZELINA, 515 - C. POSTAL 4118

SÃO PAULO
ATSKIRO NUMERIO KAINA 20,00

w 4

741 C39J

SÃC PAULO

—

BRAZIL

—

PLB Seimas praėjo su darbinga ir pâktlià
nuotaika.
: * =.
Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės Seimas Toronte rugp
jūčio 30 31 ir rugsėjo 1 d.d.
buvo atidarytas P LB Centro
Valdybos pirm dr. j. Sun gai
los, kuris savo žodyje pabiėžė, kad. Seimo darbai skiria
mi laisvajam ir pavergtajam
lietuviui, visai lietuvių tautai.
Seimo prezidiuman buvo iš
rinkti: kun 'dr J. Aviža (Vo
kietija), J Bičiūnas (Austra
lija), prel V. Balčiūnas (Ita
lija), K Čibiras (Urugvajus),
Z Domeika (V'enecuela), J.
Jasaiti® (JAV), dr. J. Lukoše
vičius (Kanada), I Padvalskis
(Argentina), G. Procuta (N.
Zelandija), F. Senkus (Anglija). Atstovų buvo 72 iš 11
kraštų. Seimą žodžiu sveiki
no VLIKo pirm. dr. A Tri
makas, Lietuvos atstovas Va
šingtone J. Rajeckas, Lietu
vos Laisvės Komiteto pirm.
V. Sidzikauskas, prel. J Bal
konas, Lietuvos geri? konsu
las Toronte dr. J. Žmuidzinas, Toronto lietuvių ben
druomenės pirm dr J Matulionytė. Daugybė sveikinimų
buvo atsiųsta raštu.

Dr. J. Sungaila savo prane
Šime apžvelgė Pasaulio Lie
tuvių Bendruomenės laimėji
mus ir pasisekimus nuo pat
jos įsikūrimo. Kultūros Tary
bos pirmininkas Prof, dr J.
Puzinas apžvelgė kultūrinius
bendruomenės
reikalus. S
Barzdukas referavo apie or
ganiaacinę PLB padėtį, J Ja
saitis — apie lėšų telkimą
bendruomenės darbams Apie
PLB vaidmenį Lietuvos lais
vinimo darbe kalbėjo J. Ma
tulionis V. Vaitiekūnas pada
ré pranešimą apie padėtį Lie
tuvoje, J, Adamkavičius —
apie jaunąją kartą ryšiūm su
lietuvybės išlaikymu Iškil
mingoje akademijoje paskai
tą ‘Lietuvių tautos likimas
laiko ir istorijos per pektyvo
je» skaitė S Sužiedėlis
Įspūdingai praėjo rugpjūčio
31 d, literatūros ir piano re
čitalio vakaras. Programą at
liko pianistas A. Kuprevičius
ir rašytojai: Alė Rūta. Jurgis
Jankus, Vyt Alantas, Kotryna
Grigaitytė Graudienė, Kazys

Brądūnąs. Rugsėjo 1 a' To
ronto, , katedroje iškilmingas
šv? mišias aukojo vysk/ V.
Brizgys, pamokslą pasakė
prel. V. Balčiūnas Į lietuvius
žodį tarė ir Toronto arkivysk.
Pocock Tos dienos popiety
geriausioje Toronto salėje bu
vo atidaryta rinktinių lietu
vių dailės darbų paroda Po
to sekė Seimo akademija ir
koncertas Prof. S Sužiedė
lis vaizdingoje paskaitoje ats
kleidė lietuvių tautoj likimą
praeity ir dabarty Akademh
joje centrinei Kanados vy
riausybei atstovavo senato
rius Connely, Ontario provin
ei jos vyriausybei —emigraci
jos ir pilietybės reikalų ministeri- Yeremko, o Toronto
miestui — pats burmistras
Summerville Visi jie saw žo
džiuose išreiškė daug šimpa
tijų lietuviams i<* parodė mū
sų tautinių reikalų supratimo
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nematęs. Be sostinės, Anapolio ir Goianijos miestų niekur
kitur nebuvo, nes bijojo ju
goslavų ir kitų komunistų
priešų. Tito tūkstančius yra
kankinęs ir nužudęs, Bijo nu
žudytųjų gimin ų ir draugų
kerštu'.
Iš Brazilijos nuvyko j Čilę.
Ten jį panašiai sutiko, kaip
Brazilijoje Visur yra apsup
tas policijos ir kariuomenės.
Nei jis žmonių n ato. nei jo
žmonės. Čilės šeši ministe
rial protesto ženklan. kad jis
buvo pakviestas į Čilę, pasi
traukė iš vyriausybės. Iš Či
lės vyks Moksikon. Ten žmo
nių tarpe irgi nepalankios
nuotaikos Titui. Ten lygiai
taip bus priimtas, kaip Brazi
lijoje. i ūkstančių nekaltų žmo
nių krauju suteptos rankos
nenusipelno geresnio priė
mimo.

— VENEZUELOJE teroristų
veiksmai nesiliauja Rugsėjo
mėn 25 d stipriai apsiginkla
vę teroristai mėgino užpulti
Po akademijos toje pačioje -Maracabo—kalėjimą ir kali
salėje vyko koncertas kurio nius paleisti. Kalėjimo sargai
teroristus atmušė.
programą atliko pačios di
džiausioū mūsų meno pajėgos
— KUBA nori draugauti ir
tremty: solistai St. Baras, A,
su Rusija ir su Kinija. Ši sa
Stempužienė, V Verikaitis L
vaitė Kuboje yra Kubos ir Ki
Šukytė Jiems akomponavo D.
nijos draugiškumo savaitė
Skrinskaitiė ir St Gailevičius
Spauda rašo, kad r\ubon yra
Smuikininkas Iz. Vasyliūnas atvežta ir kiniečių karių Par
ir jo sūnų® pianistas V. M
tizaninis karas Kuboje vyks
Vasyliūnas perdavė Br. Bu
ta Tai rodo, kad komunistai
driūno «Raudą» ir K V. Bà
kaikuriose vietovėse partiza
naičio «Rapsodiškąįą sonatą hus net iš lėktuvų bombar
H’moll». Nepaprastai didingai duoja.
praskambėjo finalinis koncer
to numeris — St. Šimkaus
— Kinijos komunistai kal
kanta'a «Atsisveikinime® su tina Kruščiovą ir komunistų
Tėvyne» Ją atliko Toronto partiją, kad jie eina Tito ke
«Varpo» ir 'amiltoao Aušros liais, tautinio komunizmo kė
Vartų partapijos chorai su liu.
solistais Stemp.žiene, v/eri
kaičių, Šukyte Dirigavo St.
— Varšuvos kardinolas Vi
Gailevičius, akompanavo D. šinskis su 21 vyskupu išvyko
Ssrinska tė. Akademiją ir kon Romon į bažnyčios susirinki
certo metu didžiulė salė bu
mą
Paskutinėmis dienomis
vo pilnutėlė publikos Trijų kardin las Višinskis pasakė
Seimo dienų programa baigta griežtų pamokslų nukreiptų
rugsėjo 1 d. vakarą Seimo prieš komunistų varžymus jau
atstovų, svečių ir torontiečių nimo auklėjime.
lietuvių pobūviu
Taip pat kelete, kurie gavo

PLB Centro Valdyba iš Ka
nados perkelta į JAV, į Clevelandą J on išrinkti: Št Barz
dūkas, J. Bačiūnas, inž dr
A Nasvytis, V. Kama n tas, A
Mikulskis.

leidimus,
Vengrijos vysku
pų išvyko Romon. Apie Lie
tuvos vyskupų dalyvavimą
bažnyčios santaryboje nėra
jokių žinių.

BRAZILIJOJE
PASAULYJE
— POPIEŽIUI POVILUI Vi
tam rugsėjo mėn 26 d suėjo
66 metai amžiaus,
t,
— Rugsėjo mėn 25 d S. Do
mingos respublikoje kariuo
menė
nušalino prezidentą
Bosch, kurį ištrėmė į Porto

Rico. Nušalinimo priežastis
visiškas nesugebėjimas kraš
to valdyti Krašte pradėjo įsi
galėti komunistai, kurie su
darė demokratinei santvarkai
pavojų.

JUGOSLAVIJOS diktato
rių- TITO, kaip atvažiavo,
taip ir išvažiavo Brazilijos

I!

Šią savaitę Brazilijos vi
daus politiniame gyvenime
dėmesio centre buvo S Pau
lo apygardos kariuomenės va
do generoloo Pery Bevikacqua aiškus ir tvirtas pasisa
kymas vidaus politikos klau
Simais. Generolas pasmerkė
dirbtinas streikų bangas, ku
rie niekad Brazilijoje nesibai
Lietuvos nacionalinė
M.Mažvydo biblioteka

XVI METAj,

SETEMBRO 28 D.

ŠVOGERIAI

LEIDŽIA

LAIKRAŠTĮ

KAZYS TAMAŠAUSKAS

JONAS JANKAUSKAS

Dar nepraėjo nė metai, kai
vėl mums pažįstami suvalkie
čiai nuo Vilkaviškio švogeriai
Kazys Tamašauskas ir Jonas
Jankauskas leidžia sujungto
mis jėgomis šį «Mūeų Lietu
vos» numerį.
Pernai lapkričio mėn. 694
ir 695 numerius jie išleido
atskirai, bet šiemet nusiskun
dė nebegauną tiek įeigų, kiek
pernai gavo Dėl to tik kitais
metais tikisi išleisti atskirai
po-numerį. O ypač tai pada
rys. kai mes nuvyksime į jų
krau uves pirkti prekių. Jie
turi gražių prekių Jonas Jan
kauskas, Parque da Lapa. Rua
Kabai, 49, turi labai gražią
drabužiams medžiagų krautu
vę. o Kazys Tamašauskas tam

pačiam 1 arque da Lapa, Rua
Teheran, 24,\algomų daiktų
krautuvę ir kitokių įvairiau
sių daiktų armazeną.
Tamašauskų ir Jankauskų
šeimos labai tarp savęs- drau
gauji yra sugyvenimo pavyz
džiai Karlais net broliai taip
nesugyvena,
kaip jųdviejų
šeimos.
Mums irgi malonu susilauk
ti iš tų šeimų paramos lai
kraščiui. Linkime jiems sti
prios sveikat-os ir visokiario
pos Dievo palaimos, o ypač
jų vaikučiai kurią turi abu
du po tris gražiai augtų ir
būtų senatvėje tėveliams pa
guoda.
Dėkinga «M.L>
Administracija

gia, prieš pastangas Brazilijo
e įvesti sindikalinę demokra
tiją. Šis aukšto kariškio pa
reiškimas susilaukė didelio
atgarsio visame krašte Gene
raliais štabas yra užverstas
tūkstančiais solidarumo pareiš
kimo telegramų ir laiškų iš
visut Brazilijos kampų. Gene
ralinlo štabo durys neužsida
ro nuo asmeninių ir grupinių
vizitų, atvyk-tančių kariuome
nės vadą pasveikinti u>ž drą
sų žodį

nigų, be padengimo auksu,
išleidimas. Doleris jau siekia
tūkstantį du šimtus kruzeirų.
Užsienio kapitalistai šiuo mo
mentu susilaiko nuo kapitalo
įdėjimo Brazilijon, nes neturi
ryškaus veido krašto nei vi
daus, nei užsienio politikos.
Streikai niekada nesibaigia.
Dabar streikuoja bankų ter
nautojat Pradžioj mėnesio ge
ležinkeliečiai grasina strei
kais Brazilijos streikininkai,
teisingiau komunistai, išrado
niekur
kitur
nevartojamą
streikų rūšį, vadinamus «soli
darumo streikus >. Reiškia išei
na streikan tų įmonių darbi
ninkai, kurie neturi jokių rei
kalavimų bet tik dėlto, kad
kitus streikuojančius parem
ti. Šitie streikai žlugdo kraš
to ekonomiją mažindami ga
mybą. Šitos rūšies streikų jo
kų jokių būdu negalima pa
teisinti
Finansų ministeris Carvalho
Pinto kitą savaitę Amerikon
vyks.

Buvo pasklidę gandai, kad
gen. Bevila qua būsiąs iš São
Paulo iškeltas. Bet gandai ne
pasitvirtino.
Respublikos prezidentas, at
rodo kad laviruoja tarp de
mokratinlo ir sindikalistinio
fronto Aiškiai neapibrėžia vi
daus politikos linijos. Yra
gandų, kad bus perorganizuo
tas ministerių kabinetas. Bet
ir tai nėra lengvas darbas.
Sukti kairėn šiuo mementu
būtų pavojinga. Už dešinio
sparno arba bent nuosaikes
nių žmonių pakvietimu vyriau
sybėn bus nepatenkinti ko
munistų įtakoje esantieji sin
d katei.
Brazilijos ekonominio ir fi
nansinio gyvenimo smukimą
rodo nuolatinis popierinių pi

— Rugpjūčio mėn Lietuvoj
svečiavosi lenkų estrada Įval
ri, turininga pi ograma sudomi
nusi ir patraukusi Vilniaus ir
Kauno publiką Ypač patiku
sios meilės dainos, kurių lie
tuvių estradininkai galt duo
ti tik labai nedaug.
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Pokarinės Deportacijos Pavergtoje Lietuvoje
KAZYS JURGAITIS

^pabaiga)
LAISVAI PASIRINKTOJI
TREMTIS SUDARO DIDESNĮ
PAVOJŲ NUTAUTĖTI

Pa'ietus lietuvių tremtinių
Sibire atsparumą nutautėji
mui. negalima nutylėti labai
liūdnas taktas, pastebėtas čia.
-laisvuose Vakaruose Stebėda
mas laisvąją mūsų spaudą ir
lietuvių gyvenin ą krašte, kur
pats gyvenu, pamačiau, kad
baltos duonos kraštuose lietu
vių nutautėjimas vyksta gan
sparčiai ir iškelia labai sun
kią problemą Balta duona ir
laisvė sparčiau tirpina mūsų
tautiečius kaip okupanto jvai
rios priemonės priskaitant ir
b ilsiuosius trėmimus Tokių
pavyzdžių, kaip Kravalienės
Sibire, čia turbūt iš viso ne
būtų ga'ima rasti Bet reikia
labai stebėtis, kad ja i ir pir
moji karta, auginti globoj

tėvų, išaugusių ir subrendusių
dar nepriklausomoj Lietuvoj,
rodo plačiai įsišaknijusios nu
tautėjimo «ligos» ženklus. Kai
tê čia pi moj eilėj krinta tė
rams. Ir šia proga peršasi
mintis paklausti nutautėjimo
liga sergančio jaunimo tėvus
— auklėtoju-: argi jau taip
greitai užmirko,. kodėl pasi
traukė iš Lietuvos? Ar užmir
šo. kad pavergtoje Lietuvoje
beveik kiekviena šeima, pris
kaitant ir pabėgusiųjų j vaka
rus šeimas ar gimines, dau
giau ar mažiau okupanto ap
teriota. tikslu sunaikinti ar
bent susiurbti Lietuvą j rusiš
kąjį kūną? Argi nesuvokia
mūsų mielieji tautiečiai lais
'ai pasirinkę tremtį Vakaruo
se, kad kiekvienas nutautėjęs
mūsų kūno narelis prisideda
okupanto pastangoms sunai
kinti lietuvių tautą?
(ELI)

Demokratinė Visuomenė
(tąsa)

Demokratinė visuomenė tu
ri savo vidujinę sąrangą, lo
Nei laisvė, nei lygybė ne giką kuri apsprendžia visas
gali būti absoliučios, besąly sociilinio gyvenimo sritis ir
ginės, Nėra laisvės be grupes. Nebūtų protinga pa
pripažinimo išvidinės iš išori aukoti ūkinę ir socialinę de
nes drausmės Nėra tikros mokratiją politinei demokra
lygybės be pripažinimo tijai
kaip tai seniau dary
valdančio autoriteto, viršeny davo ir iš dalies dabar tebe
bės, visiems siekiant visų ben daro liberalinės demokratijos,
drojo labo.
ar politinę demokratiją sočia
Demokratinėje visuomenėje 1‘inei, kaip ją aukoja vad nasantykiai tarp asmenų yra mosios «populiarinés demo
broliško pobūdžio kratijos».
giliausia to žodžio prasme.
PAGIJIMAS IŠ KRIZĖS
Socialinės ir politinės organi
zacijos šaukiasi Kiekvieno ir
Mūsų laikais dem ikratinė
visų atsakingumo la svuose visuomenė pergyvena krizę,
pasire škimuose
Nuoširdus lygiagrečią civilizacijos kri
bendravimas akmenų susigru- zei. Ją iššaukė staigi sociali
pavimuose ir sambūriuose tar nių. kultūrinių ir ūkinių sąly
pusavyje prisistato kaip es gų atmaina vis labiau į pra
mingai būtina sąlyga p Inam monę techniką, ir miestą suasmenų irsocialįnių sambūrių masėjimą pasinešiusioje vi
išsivystymui
suomenėje.
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saugų sveikumą Liaudis turi
paskyrimo, dalyvavimo ir koft
trolės galias visuose valdžios
tarpsniuose.
Neatėjau aš kietu deimantu žėrėti,
Be abejo, politinei valdžiai
Kurį atrastų kas po daugel metų.
priklauso galia palaikyti ir
Tik atėjau laukų gėle žydėti
skatinti vienybę, kuries reika
Nežinomų karatų,
lauja bendrasis visų labas.
Tačiau demokratinėje visuo
Aš atėjau širdim kalbėt j širdį,
menėje vienybė turi deri n
Mylėt gyvenimą ir žmogų —
t i s su daugybe gru
Tyliai užmigt rudens šalnoj
pių ir dvasinių šeimų. Tole
Po žydraspalviu dangaus stogu
rancija yra demokratinės dva
šios žymė. Tai galioja ir po
litinėms partijoms, Jos iš sa
vo pusės irgi turi prisMmti
laisvų demokratinį žaismą ir
pripažinti pirmą vietą bendro
jo gėrio reikalavimams.
Ši organiška daugybė arba
pluralizmas veda pripažinti
Nors beveik visi žmonės autoritetą jos turi dažnai vyk galimybę diskusijų ir
šaukiasi demokratijos, kaip dyti brutalius įsikišimus, ei derybų tiek tarp įvairių
idealo, nors techniškai išsi nančiua prieš subsidiarumo grupių tiek tarp jų ir Valsty
vysčiusiose šalyse vyksta de dėsnį, naujai primintą enci bės Todėl atrodo neįmanoma
mokratizacija, kur tam tikra klikų «Mater et Magistrą» ir dabartinėje padėtyje, kadsin
lygybė siekia suartinti įvai «Pacem in terris»
dikalizmas galėtų apsiruberių socialinių sluogsnių žmo
Iš tikrųjų. Valstybė turi pri žiuoti arba vien opozlnes. nor:- vis didesnis pilie pažinti šių institucijų a u - c i j a . arba vien viskam pri
čių skaičius nori dalyvauti tonom i ją, nes jos priva tariančių dalyvavimu valdžio.
bendrųjų, ypač ūkinių reika lo turėti galią tvarkytis savo je. Pati tikrovė jį verčia su
lų tvarkyme, — tačiau reikia srityje ir būti apsaugotos nuo rasti lygsvarą tarp abiejų šių
pripažinti kad tikrovė tebėra perdidel.o valdžios kišimosi. tendencijų.
nepalanki demokratijai. Ir tai Tašiau šių sambūrių veikla
Taip pat vidujine savo lo
tuo labiau kuo daugiau tech- turi likti subordinuota Valsty gika demokratija turi išsiplės
niltos įsigalėjimai veda į tech bet, kuri yra prigimtasis jų ti į ūkinį gyvenimą
nokratiją (technikų specialis tvarkytojas, rikiuojąs viską — į įmonę, organizuotas pro
tų valdžią), ir kuo labiau ma bendrojo labo linK Jie tai tu fesijas, tautinį ar tarptautinį
sese mažėja iniciaty
ri nekliudyti, pripažinti ir su ūkinį santykiavimą. Todėl pa
vos noras ir atsakin ja bendrauti.
čios demokratijos sąrangos
gumo sąmonė.
Taip kyla pasitarimų, dia vardan šaukiamasi įmonės
Atrodo tačiau kad dabar logo idėja tarp politi evoliucijos į asmenų ben
tinės demokratinės visuome
nės valdžios ir specialių ga d r u o m e n ę , profesijų pa
nės krizės svarbiaus a prie lių šių tarpinių sambūrių, bei ritatyvines (iš darbdavių ir
žastis yra socializa cijos sąjū samprata demokra ijos ne tik darbininkų sudarytas)organi
dyje. Jis verčia nuo sosto Ii organizuotos, bet ir organiš zacijas. suderintas ekonomi
bėralinio individualizmo iškel kos, labai nutolstančios nuo jas ir demokratinę planifikatas ideologijas, daugina įvai individualistinių ir liberalinių ciją
riausių rūšių grupes ir šutei sampratų.
PERSIÉMIMAS DEMOKRA
kia vis didesnę reikšmę tar
Pagal ją demokratinis ben
TIJA
pinėm institucijom
druomenės valdžios p rmasis
Prieš šitas grupes ir sam šaltinis nėra liaudyje, bet Die
Tuo pačiu būdu demokrati
būrius demokr valstybės ran vo valioje, kuris ją įrašė į nė dvasia turi perimti visas
dasi arba visai bejėgės, žmogiškąją prigimtį Žmogiš net kasdieninio, privataus ir
koji prigimtis yra valdžios viešojo gyvenimo apraiškas.
(pavz, prieš sindikatų sąjun
gas) arba tampa užvaldytos mastas ir norma! Tokia sam Visuose santykiuose ir admi
iš vidaus (kurios politinės prata garantuoja ir pagar nistracijose turi būti išvengta
partijos, ūkinės grupės). Arba bą valdžiai, ir piliečių lais
(pabaiga 3 pusi.)
priešingai: kad ištaikytų savo v ę, ir socialinių santykių
Kotryna Grigaitytė

Aš Atėjau

monės įmonių daug naujų
fabrikų įkurta įvairiose Sibi
(tąsa)
laikų. Tremtinių dėka Sibiro ro vietose Pasibaigus karui,
gyventojų skaičius staigiai 1945 m pabaigoj vėl pradėtas
Nauja Sibiro kolonizacijos pašoko į 22 milijonus (1939 m ) masinis trėmimas asmenų įtar
era prasidėjo 1928 m. su pir
tinų neištikimybe sovietiniam
Ši naujoji sovietinė katorga rėžimui ir rezistencija sovie
muoju Stalino pradėtu ūkiniu
penkmeč o planu ir jo įvesta pasirodė labai pravarti; iš tiniam rėžimui ir rezistencija
žemės kolektyvizacija. Penk vienos pusės ji duoda neribo sovietinei okupacijai. Sovieti
mečio plano vykdymui daug tas mases pigios darbo jėgos, nė admin stracija, nepajėgda
žadėjo naujai 'ibi re aptikti o iš kitos — savaime sunai ma susitvarkyti okupuotuose
žemės turtai, beg diniai (di kiną priešišką ir nepatikimą Pabaltijo kraštuose su vietine
džiausieji pasaulyje) miškai, elementą Dėl nepakenčiamo lietuvių, latvių ir estų tautų
derlingos pietų Sibiro žemės. režimo ir nepakeliamų žiemos rezistencija ir jos akyvaizJų eksploatacijai, kelių tiesi šalčių per vienerius metus džia apraiška — partizanų
mui, miestų ir uostų kūrimui žūdavo ligi 1957 m. apie 20 — didvyrišku ginkluotu pasiprie
šinimu, ėmėsi tų tautų geno
reikėjo milionų darbininkų ir 30% kalinių.
Visoms naujosios katorgos cido, jas naikindama masiniu
įvairių specialistų. Šiam tiks
lui vėl sugrįžta prie carinės priverstinio darbo, koncentra trėmimu į Sibire arktinėje
katorgos, bet daug pla c jos stovykloms administruo juostoje įkurtas koncentraci
tesniu mastu (red. pa ti 1934 m įkurta speciali įs jos stovyklas.
braukta ) Vergų katorgininkų taiga Glavnoje Upravlenije
Iš Pabaltijo kraštų ligi 1954
reikalingus milijonus davė Lagerci (GULAG — vyriausio m. ištremtą į Sibirą per
kolchozų priverstinis steigi ji stovyklų valdyba) Naują 800 000 žmon ų. Tik po kelemas, sukėlęs masinį pasyvų tremtftnių bangą, apie 0,5 mil
rių metų palaužus partizanų
davė
1939
m.
Lenkijos
ryti
veikimą ir kaimiečius suva
kaimiečių pasipriešinimą ir
rius į kolchozus, liovėsi masi
badą, Vien tik per 4 metus nės dalies okupacija
II jo pas. karo metu buvo nis genocidas trėmimas Be
(1929 32 m) ištremta į Sibirą
daugiau žmonių kaip per vi perkelta iš vakarų Rusijos ir to, po II pas, karo į Sibirą
są laiką nuo Petro Didžiojo Ukrainos į Sibirą daug pra nutremta daugybė vokiečių

tančių tremtinių — kankinių.
Niekur ir niekada tiek daug
nekentėjo ir tiek daug nežu
vo, kaip bolševikinės okupa
cijos metais Sibire.
Šiuo metu dar neįmanoma
kiek pilnėliau aprašyti Sibiro
lietuvių tremtinių gyvenimą,
ir dėl to belieka pasitenkinti
tik schematiška apybraiža.
Pirmieji lietuviai tremtiniai
į Sibirą buvo nutremti jau po
Lietuvos-Lenkijos padaliji
mo, vėliau po 1831 m. sukili
mo. Jie buvo apgyvendyti
įvairiose pietų vakarų Sibiro
vietose Jų buvo nedaug; vie
ni jų, išbuvę nustatytą laiką,
SIBIRO LIETUVIAI.
grįžo į namus, o kiti pasiliko,
Pate žodis Sibiras lietu vedė ruses ir nutautėjo Ta
viams reiškia bolševikų pa tremtis nepaliko jokių pėdsa
vergtos lietuvių tautos kanki kų Daug daugiau lietuvių at
nimų ir genocidinio naikini s'dūrė Sibire po 1863 m. su
mo egzekucijų vieta. Nepasi- kilimo Tada iš Lietuvos iš
davusio okupantui lietuvio są tremta į Sibirą apie 2400 žmo
monėje Sibiras įsirėžė kaip nių. Jie išskirstyti po Tbbolssinonimas sovietinio teroro, ko ir Tomsko gubernijas, ne
trėmimo, bario, šalčio ir be žiūri dalis išsiųsta į Irkutsko
galinių plotų, kuriuose sunai ir Krasnojarsko apylinkes Iš
kinami išblaškyti šimtai tūks tremtieji nebuvo varžomi, ga

(sugaudytų rytų Vokietijoje!)
ukrainiečių, grąžintų iš Vo
kietijos karo belaisvių ir įtar
tų tariamu bendradarbiavimu
su vokiečiais rusų ir kitų tau
tų. pav. Krymo totorių, Kau
kazo čečėnų — iugušų (visa
tauta, apie 0,5 milijono, de
, portuota 1944 m į Sibirą) kai
mukų, kazokų, kurių visą bu
vusį korpą Austrijoje 1945 m.
atidavė Anglai, rumunų, bul
garų, čekų, slovakų ir kt
1947 m pagal įvairius duo
menis žinovų teigiama, kad
Sibire buvus apie 6 milijonai
tremtinių.
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tiek beasmeniškumo, tiek pa
ternalizmo
Žinoma, nuolatinis kūrimas
ir atnaujinimas demokratinės
bendruomenės presuponuoja
piliečių demokratinį auklėji
mą šeimoje, mokykloje, įvai
riose draugijose, politiniuose
ir patriotiniuose sambūriuose
ir per įvairias susižinojimo
priemones; ir ne tiek teorėti
nį, kiek praktinį kylantį iš
asmeniškų patyrimų ir pergy
vedimų.
Tiksli ir palanki informaci
ja suaugusiems piliečiams yra
gera pradžia šitokio auklėji
mo. Todėl labai svarbu, kad
masėms skirtos minčių ir ži
nių perdavimo priemonės —
spauda, radijo ir televizija —
turėtų savo juridinį sta
tūtą ir tokią organizaciją,
kuri padėtų išvengti tiek es
tatizmo pavojaus tiek jų tar
navimo grynai privatiems in
teresams.
Demokratijos įvedimas dar
ne pilnai išsivysčiusiuo
se kraštuose sudaro y aatingai
keblių problemų: Šiose šaly
se demokratijai žmonės turi
būti auklėjimu paruošiami, ir
ji įvedama tik tiek, kiek ją
galima suderinti su šalies
ūkinėmis ir psichologinėmis
sąlygomis bei tradicijomis.
Jos turi saugotis tiek Vakarų
demokratijos kopijavimo —
kas vestų j nepasisekimą. —
tiek žodinio ar išorinio for
malizmo, nuslepiančio antide
mokratinius veiksmus ar au
toritarizmus besiginančio klai
dinančiais greitais pagerini
mais. Jiems dar labiau, negu
kitiems kraštams, demokrati
ja tebūna pirmiausias sąjū
dis, nurodančios gairės ir
ieškojimas.
Kaip kitais, taip ir šiais me
tais Socialinė Savaitė patie
kė geros valios žmonėms ke
lėtą nurodymų betarpinei ir
praktiškai veiklai, kaip akty
viai dalyvauti savo miesto,
priemiesčio, sindikato, drau
gijos gyvenime, jų veiklos
metodų pagerinime, politinių
partijų dvasios atnaujinime,

Įėjo laisvai gyventi nurodyta
me valsčiuje. Po 15 metų
jiems visiems buvo leista grįž
ti į namus Ne visi grįžo, da
lis pasirašė prie kaimu kaip
lygiateisiai gyventojai ir ben
droš kaimo žemės savininkai*
dalininkai. Kai kurie net iš
Lietuvos sugrįžo į patogias
ūkininkauti pietų vakarų Si
biro vietas, kur pagal įsiso
nėjusį paprotį kiekviena Šei
mos vyriška galva gaudavo
teisę naudotis 15 dešimtinių
žemės. Kai kuriose vietose
iš tų buvusių tremtinių susi
darydavo ištisos kolonijos, pa
vyzdžiui Tomsko gub., Kaine
ko apskritys Ustj-Izės baž
nytkaimio lietuviai (35 šeimos)
apgyveno vieną gatvę Toks
krūvon susitelkimas juos ilgą
laiką apsaugojo nuo nutauti
mo Atsirado lietuvių, kurie
j^andų apie geras gyvenimo
sąlygas Sibire paveikti, sava
noriškai, mažomis grupėm s,
nusikėlė j ten gyventi. Be to,

MUSŲ LIETUVA

vienijančių ryšių ieškojime
ir stiprinime, įmonių demokra
tizacijos pastangose ir pan.

1963 m rugsėjo 28 d.
Halina Didžiulytė Mošinskienė

torių šoka kūningi popai i
vienuoliai, ant žemės vartaAmžinybėn
D
alydint
liojasi storos vienuolės. Šis'
:
■
t
aktas beveik be veiksmo: jis
(A. A Martos Adomavičienės atminimui)
TIKINTYSIS DEMOKRA
teturi žiūrovą juokinti ir nu
TIJOJE
Štai naujas kapas —
teikti tyčiojimuisi iš religi
jos.
Antrajame veiksme į see
Ties
juo
palinkusios
galvos
dukterų
ir
sūnų
—
Krikščionių įnašas demokra
ną išeina Rostovcevas Kris
Ties juo nuriedėjo ašaros nuvytusiais skruostais
tinei visuomenei gali ir tūri
taus rolėje Rankoje jis laiko
Marčių ir žentų. —
būti fundamentalinės rčjkš
didžiulę Naujojo Testamento
Ties
juo
sustingo
širdys
bendraminčių,
mes. Nors ir nepasisakydama
knygą Iš jos jis turi perskai
Visų tų kurie ją mylėjo
nei už vieną politinį rėkimą,
tyti
dvi pirmąsias eilutes káL
Jos tykią šneką bočių laikų —
Kat. Bažnyčia per popiežių
no pamokslo po to sviesi!
Dzūkijos lygumų dvelkiančio vėjo. —
pareiškimus aiškiai nurodė,
Šv. Raštą ir savo tuniką |
kad mato demokratinėje dva
Jos
nebėra
Ją
išsinešė
tyliai
kampą ir garsiai sušukti: < Duo
šioje ir tam tikrose jos struk
Misties Angelas savo glėby. —
kit man fraką ir cilinderį!»
tūrose garantiją žmo
Jos
nebėra
—
kartoja
nusvirę
Tačiau Rostovcevas vaidima
gaus asmeniui ir pr.emo
Angelo
Sargo
sparnai
liūdesy.
--------visai kitaip; nei jo rolei nu
nes, per kurias Evangelijos
Jos nebėra — šaukia širdis skausme,
matyta. Jis perskilto nepa
dvasia gali įsigalėti so
Liūdiričio
žmogaus
ties
‘
autiečio
kapu
—
prastai oriai ir rimtai pirmą
cialiniame gyvenime
Jos nebėra — kartoja vėjas —
sias kalno pamokslo eilutes:
Evangelija gi iš savo pu
Nuliedamas skruostus mirties kvapu.
«Palaiminti beturčiai savo dva
sės suteikia prasmę tikrajai
šia. tie, kurie neprisiriša prie
laisvei, kuri nėra nei palai
«Jos nebėra» . — Bet man ji gyva,
pinigų ir turto, nes jų dan
dumas ar anarkija, bet užval
Gyva žilagalvė motulė! —gaus karalystė. Palaiminti nuo
dymas pasaulio ir paties sa
Jaučiu jos šilimą sugrubusioj rankoj.
lankieji, nes jie paveldės že
vęs,
prisiimant socialinę
Jaučiu jos mintį drobulėje
mę.» Užuot numetęs šitoje
drausmę; tokią prasmę tikra
Gyvenimo audinio svečio šalyje,
vietoje drabužį ir knygą ša
jai lygybei, matančiai
Gyvenimo keisto, audringo. —
lin
ir šaukęsis frako su cilinkiekviename žmoguje Dievo
Girdžiu jos širdį drebančią, kilniąją,
deriu, jis skaito ramiai to
tvarinį atpirktą Kristaus krau
Bangoje kuri grįžo ir dingo!.. —
liau: «Palaiminti liūdintieji^
ju ir dėl to begalinės vertės
nes jie bus paguosti» Suflė
Tokią prasmę ir brolybei, ky
«Būkit lietuviais* — kalbėjo sūnums,
ris nežino ką daryti ir išbą
lančiai iš dieviškos tėvystės.
Kai jie bu o išdykę berneliai
lą?
artistas staigiai nutyla tik
«Būkit lietuvės* — sakė dukterims,
Užtat krikščionys turi dėti
po trečiosios kalno pamokslo
Kai pynė jų tankias kaseles —
pastangų uoliai daly
eilutės.
Ir liko ios sūnūs, kaip trys ąžuolai
vauti demokratinėje visuo
Publika tučtuojau pajunta,
Nepalaužti jokių audrų —-----menėje, kaip Kristus ir Baž
kad Rostovcevas vaidina ne
Ir liko trys dukterys kaip jinai pati,
nyčios liudytojai ir veiklūs
jagal savo rolę, kalėje įsi
Ištikimos likimui jos pažadų...
didžiųjų vertybių nešėjai To
viešpatauja kapų tyla. Kiek
kiu būdu jie parodys, kad
patylėjęs, nepaprastai susi
Dar liko anūkai proanukai, draugai,
mokratija yra ne tik pasiti
kaupęs jis vėl palenkia galvą
Visi,
kas
.ją
gerbė,
mylėjo
—
kėjimas žmogumi, bet ir ti
prie Šv. Rašto ir galingu bal
Kai žemė svatur, šalta nejauki,
kėjimo aktas į Dievą, kurs
su toliau skaito Viešpaties
Ją priglaudė kaip rasa vėją. - - —
taip stebėtinai sukūrė žmo
palaiminimus, visas 48 eilu
Išaugo
vėl
kapas
Naujas,
kuklus,
gų ir dar stebėtiniau jj at
tęs. Publika klauso taip jtemp
Pakylėtas jausmo mylinčių širdžių, —
pirko.
tai, kad girdėtum musę le
Marta, močiute ilsėkis ramiai,
P, D.
k ant. Niekas neprotestuoja,
Tarp Brazilijos vasaros nevystančių žiedų!..
tik laukia, kas bus toliau. O
a tįstas, perskaitęs visą 5 tąjį
jo, o jam meldėsi.. Jo var Mato evangelijos skyrių, pa
Malda Dievo P eidinėjimu vietoj.
das daugiau nefiguruoja tea maldžiai persižegnoja ir susi
tro
skelbimuose.
Maskvos Valstybinis Teatras tarpe Bet didžiausiam mask
jaudinęs sušunka: «Viešpatie,
šių metų vasaros sezoną pra viečių nustebimui «d^ama»
Jis turėjo «dramoj» vaidin atsimink mane, kai prasidės
dėjo vaidinimu «Frakuotas scenoje tepasirodė vieną kar ti pagrindinę rolę — Kristaus tavoji karalystė!» (Šis įvykis
Kristus» Ta’ turėjęs būti an tą — per premjerą Kas įvy Teatras buvo perpildytas žiū pirmą kartą buvo aprašytas
tireliginės propagandos «še ko? Vienas žinomiausių So rovų Pirmajame veiksme ma «Ar zono News» pagal pasa
devras» Buvo įsakyta šią vietų Sąjungos artistų Alek tome «altorių», kurio kryžius kojimus teatre buvusio žiūro
«dramą» pamatyti visoms Mas sandras Rostovcevas. laikytas sudėstytas iš alaus, vyno ir vo. kuriuo galima patikėti.
Mūsų jis perduotas iš «Stottkvos mokykloms, komjaunuo patikimu komunistu, pakeitė degtinės butelių Visur pri
liarns jauniems darbininkams vaidinimo metu savo rolės mėtyta «vodkos» butelių ir garter Nachrichten» nr. 207,
ir paskui išdiskutuoti ją savo žodžius ir ne Dievą įžeidinė udužusių stiklelių; aplink al rugs 6 d.).
nuo XIX amžiaus antrosios
pusės valdžia įvairiomis prie
menėmis, pvz finansinėmis
lengvatomis skatino Sibiro ko
lonizaciją. Tuo būdu apie
U 90 m toje pačioje Ka nsko
aps ah irado du šalia vienas
kito lietuvių kolonistų kaimai
(daugiausia šeduyiečių ir rad
viliškiečių): 34 ūkių Šeduva
ir 18 ūkių Baisogala Netoli
tos vietos Riamovajos kaime
iš 85 šeimų 35 buvo lietuviųTomsko gub Spassko mies
telyje gyveno 1863 m. sukili
mo tremtinys, aplenkėjęs lie
tuvių kunigas V. Mosiejus.
Ten 1885 m lenkų ir lietuvių
katalikų pastangomis pastaty
ta mūro bažnyčia 1906 m.
Tomsko parapijos klebonu
paskirtas kunigas K. Mostei
kis, o nuo 1908 m. kunigas
A Bardauskas, ten išbuvęs
11 metų Toje parapijoje iš
7000 parapijiečių apie 1500 bu
v o lietuviai.

Lietuviai ūkininkai gerai
vertėsi; kai kurie prasigyve
no, pvz Kuniokas turėjo 12
pieninių su krautuvėmis ir
motorinį malūną Kita vakari
nio Sibiro mažesnė lietuvių
kolonija buv- Tiumen apskri
ty. Daug lietuvių buvo įsikū
rę šilgai tran-ibirlnį geležiu
kelį naujai besikuriančiose
vietovėse ir nuo seniau esan
čiuose miestuose. Čia buvo
apsigyvenę geležinkeliečiai,
įvairūs tarnautojai, inteligen
tinių profesijų žmonės- \as
tiainkai (pvz. Kainske didelę
vaistinę turėjo provizorius Ki
reilis. o ten pat geležinkelio
stotyje Baronas) inžinieriai,
gydytojai, advokatai, bet dau
giausia buvo paprastų (iarbi
ninku. Žymiausia lietuvių ko
lonija savo inteligentinėmis
jėgomis rytų Sibiro buvo Ir
kutske. Ten prieš 1 pasaulinį
karą gyveno inžinierius B
Prapuolenis, Kunigas P. Bul
vičius, farmacininkai Augevi

čius, Survila ir Sutkevičius,
Stulpinas. V Gie raiti-, M.
Parokas ir kt Krasnojarske
buvo per 200 lietuvių Mažės
nėmis grupėmis lietuvių bu
vo ir kituose Sibiro mies
tuose.
Nuo 1863 m ligi 1900 m į
Sibirą buvo tremiami knygne
šiai, patriotai, visuomeniniu
kai, kunigai, so ialistai ir kt.
carinio "mperializmo priešai,
nubaustieji už nestojimą j ka
rtoomenę ir krimina'inius nu
sikakimus. Politinių kalinių
trėmimas į Sibirą 1900 m bu
vo sustabdytas, bet kilus 1905
m revoliucijai vėl buvo tęsia
mas ligi 1917 m. kovo mėn
revoliucijos I pasaulinio ka
ro metu atsidūrė lietuvių Si
bire ir kaip karo pabėgėlių
bei evakuotojų Jų tarpe bu
vo nemaža iš Mažosios Lie
tuvos.
Masinis lietuvių trėmimus į
Sibirą prasidėjo pirmosios so

vietinės okupacijos (1940 1941)
metu. Pirmosios aukos buvo
1940 VII-12 naktį suimtieji ir
1941 pavasarį už akių nuleic
tieji ilgiems metams į Sibiro
koncentracijos stovyklas žy
mieji valstybininkai (pvz. dr
L Bistras) visuomenininkai
(pvz. gyd, S. Janavičius) ir
kt. ku iuos okupantai susku
bo išvežti dar prieš pirmąjį
didįjį trėmimą (1941 VI 15 28). mūsuose žinomą Baisiojo Bir
želio vardu Okupacinė bolše
vikų administracija, po *dide
lių pa tangų nuo pačios oku
pacijos pradži's (1940 VI.15)
palaužti lietuvių tautos rėžis
tenciją propagandos ir teroro
priemonėmis, nutarė ištremti
sunaikinimui į koncentracijos
stovyklas apie 700.000 lietu
vių ir kitų tautybių gyven
tojų Daugumai jų turėjo būti
išsiųsta į Sibirą kiti — į euro
pinės Rusijos arktines sritis,
Uralo ir Ukrainos koncentra
cijos stovyklas.
B. D.)
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Laisvas Kaip Paukštelis
Mano priešpaskutiniame dar
be, dirbo kartu vienas jau
nuolis, ku'is galėjo ’urėti ne
daugiau kaip 17 metų Buvo
labui mandagus, simpatiškas,
gerai atlikdavo darbą, su vi
sais mokėdavo pasikalbėti,
pajuokauti. Turėjau projos su
juo kelis kartus pasikalbėti
ir niekad nepamiršiu tos die
nos, kada uozukas atėjo
prie mano stalo ir negalėda
mas išlaikyti savo džiaugs
mą, pasakojo kad tėvai suti
ko išleisti jj vieną į atosto
gas.
Susidarė Juozukas planus
praleisti atostogas krašto sos
tinėj, į kur reikėjo važiuoti
pora valandų lėktuvu, ir kas
dien ateidavo pasipasakoti
kaip sekasi visi pasiruošimai.
Vieną kartą paklausiau:
— Tai su kuo tu važiuoji?
— Kaip su kuo?! Aš gi ne
sakiau kad vienas? atsakė
j!S.
— Žinojau kai be tėvų bet
maniau kad su kokiu nors
draugu.
— O. ne. — atsakė vėl Juo
zukas su dideliu eniuziazmu
— Šį teartą, pirmą kartą, ka
da išleido mane vieną, neno
riu jokių draugų. Jie gali tik
tai sutrukdyti. Noriu būti vi
sai laisvas. Nenoriu nieko
klausyti, nenoriu nei su kuo
tartis kur eisiu ar ką dary
siu. Jau nusipirkau bilietą,
jau žinau kokiam viešbuty
apsistosiu Šį kartą aš tikrai
noriu būti laisvas. Laisvas
kaip paukštelis!
Ir vieną penktadieni, Juo
zukas atėjo atsisveikinti, nes
jau išvažiuoja į atostogas —
vienas, laisvas kaip paukšte,
lis Nu, galvojau: «Palauksim
pora savaičių ir sužinosim ko
kie jo kelionės ir laisvės įs
pūdžiai.»
Prasidėjo pirma savaite —
pirmadienis, antradienis Tre
čiadienio rytą, įeidama į raš
tinę begalo nustebau pamačiu
si Juozuką kalbantį su rašti
nės draugais.
— Čia dabar... Kas tau atsi
tiko? Kokia nelaimė, ar kas?
paklausiau.
— Nieko, nesirūpink — at
sakė jis, Aš jau grįžau dirbti.
— Bet kaip?! Tavo atosto
gos ką tik prasidėjo?
— Žinau, kad atostogos dar
tik prasidėjo, bet jau nebe
galėjau iškęsti Turėjau grįž
ti, nes jau pasidarė labai nuo
bodu vienam būti. Žinai ką,
aš patyriau, kad esu baisiai
neįdomi kompanija sau pa

čiam Miestas nepaprastai
gražus, daug įdomių vietų
aplankyti, bet jau vakar va
kare buvo taipįkirėję vienam
vaikščioti, kad nusprendžiau
grįžti Matai nei su kuo min
timis pasidalinti, nei su kuo
susitarti nei su kuo susigin
čyti. Tiesą pasakęs miela
drauge, aš turėjau labai klai
dingą nuomonę apie laisvę.
Gerai, kad Juozukas laiku
susiprato kad laisvė tai ne
reiškia daryti vis>ką ką nori
ir kaip nori; bet kiek iš mū
sų dar taip galvoja? Ne tik
jaunimas, bet kartais ir jau
suaugę žmonės
Vieną kartą skaičiau kad:
«Laisvė yra sąmoningas įsta
tymų išlakymas» Pagalėki
me truputį ir pamatysim kiek
teisybės šitam trumpam saki
ny parašyta.
Vaikas turės visą laisvę
namuose, jeigu klausys tėvų
nustatytų ribų. Pav , nelipi
ant stalo, nedaužyt stikly.
neprišiukšlint namų Jdgu
neklausys, tėvai alim- iš jo
laisvę, jį nubausdami.
Jaunuolis ar jaunuolė galės
turėti visą laisvę išeiti su
draugais, jeigu klausys tėvų
grįždami nustatytą valandą
Mašinos vairuotojas galės
važiuoti kur norės ir kada
norės, jeigu klausys \ aidžios
nustatytų vairuotojams įsta
tymo nevažiuodamas per grei
tai, nepravažiuodamas raudo
nos šviesos, ir t? t.
Žmogus kuris galvoja kai
laisvė reiškia daryti ką nori
ir kada nori — trukdo kitų
žmonių gyvenimą, pačiam pa
sidarydamas nėlaime, nes ga
Ii būti nubaustas, uždra ertas
arba net uždarytas į kalė
jimą.
Todėl, jieškokime laisvės
ne savyje, ne savo noruose,
bet mūsų auklėtojų patari
muose, viršininkų reikalavi
muose, valdžios įstatymuose.
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Jodelytė, Irena

Dalia Prikockytė

PAVASARIS
Pavasarį atnešė vėjas.
Ir žemė pabudo iš miego;
Sužydo laukai ir alėjos,
Ir upėmis džiaugsmas jų liejas, —
O šlamantis miškas dar nieko
Giliai taip nebuvo žavėjęs..

Ir šlamantis miškas ir vėjas
Pavasarį sveikina didį
Gėlėtus laukus ir alėjas
Šilti spinduliai vėl apliejo,
]r džiaugsmas pavasari lydi:
Koks didis, koke didis Tvėrėjas!

Vincas Tubeli

PRANEŠIMAI
Ateinančio Mėnesio 12 die
na Ramovėje bus «Linksmas
Lietuv škas Subatvakaris»
Kviečiame visus dalyvauti

JAUNUČIAI ATEITININKAI

Dabar kiekvieną šeštadienį
bus «šokių repeticijos». Atei
kite!
kad suaidėtų visos girelės
kad išgirstų karžygiai galiū
nai, savo, milžinkapiuose beilsėdamiesi — išgirstų, pabu
dę atsikeltų ir atvyktų pas
tave;

V. Krėvė (iš «Šarūno»)

Taip, teisingai, Nes Tams
tos gaiva, o mano ausys sudarytų labai gudrų gyvulį

— Vyreli, vaikas rėkia.
Eik pasupti
— Pa’ik mane ramybėje,
supk pati.
— Bet juk mudviejų abiejų
pusiau vaikas
— Tad supk, sveika savo
pusę o mano pusė tegul pa
rėkia
- Šeimininkas.- Jeigu tams
ta norite pas mane nakvoti,
tai turėsite pats p, surengti
lovą.
Svečias: l abai gerai:
Šeimininkas: Man malonu,
kad sutinka e. Štai lentos,
plaktakas ir vinys.
Kuriuo ’laiku tu kelies
vasarą?
— Kai tik pirmas spindu
lys įeina pro mano langą
— Ar tai ne peranksti?
— Ne, mmo kambarys iš
vakarų pusės

— Mano tėvas su vieną
ranka gali sulaikyti automo
bilį.
— Jis turėtų būti labai
tvirtas vyras.
— Ne Jis yra policininkas.

— Į džiungles patekusį eu
ropietį apsivyniojo smauglys.
(IŠ PR ALŠĖNO KNYGOS
Kiek galėdamas dar išrėkti
is pradėjo šaukti:
«1000 ŠYPSNIŲ»)
— Nebūk kvailysl Aš juk
— Aš galvojau tapti gydy esu gyvulių globos draugijos
toju ar tapytoju, bet pasirin narys
kau būti gydytoju.
— Kirpėjas duoda paskuti
— Tai dėl ko?
— Mat tapytojo visi mato nius nurodymus savo moki
klaidas, o gydytojo nueina niui. kuris ruošiasi siusti pir
mąjį klijentą:
kartu su ligoniu į karstą.
— Neskubėk, Jonai, žiūrėk,
— Tavo galva kaip žmo kad neįsipiautum.
gaus, bet ausys, ausys ..

JUOKTIS SVEIKA

Šimonytė,

— Krauju Merkys ir Neris
papluks, Nemunas ašaromis
pabrinks, raudos sūnelių se
nos motutės, verks bernelis
skaisčiosios mergelės Tiek
nesunyks, nepražus jų nuo
juodo maro kuris tamsiomis
giriomis dieną bevaikščioda
mas, girios žvėris begąsdin
damas, tamsiomis naktimis
po Lietuvos šalelę, po kie
mus. po pilis, kaip viesulėlis
lygiomis lankomis, visur mo
suodamas, visur mostydamas
raudona skepetėle, kiek iš
trėkš tie kraugeriai priešais
Jau žmonės maudosi krau
juose, ugnies jūros nuo pa
saulio krašto iki kra&tui ban
guoja .. Kelkis, Vydievuti, kel
kis! Uždumk stumbro ragan,

DAINA
«SANTA L.UCIJA»
Kai naktys ramios
Audra nekyla,
Iš mano lūpų
daina prabyla

Tyliai skambėki
Mano dainele,
Ir tyliai skriski
Į žvaigždžių kelią.

Oras be vėjo
Skubėki į Eldiją,
Tau Kelią rado
Santa Lucija.
Kai mėnuo šviečia,
Ir jūra šneka,
^Auksinės žvaigždės
"pasaka seka.

Tada norėčiau
Tave priglausti
Ir mūsų meilės
vainiką austi.

Oras be vėjo...

— Apskritai reikia pasaky
ti, kad mes, kaip ir kitos in
doeuropiečių tautos, šiąndien
nesi verčiame vien senoviniais
žodžiais — mes visą laiką
perdirbinėjome senus žodžius
arba kartais ir naujų susida
rome Štai viena vilkaviškietė. gyvai pesakodadama apie
Marijampolės kareivinių bom
bardavimą, ėmė vokiečių
smingamuosius lėktuvus ir pa
vadino staugliais: matyti, jai
visų pirma krito į galvą bai
sus tų lėktuvų staugimas, ir
todėl ji taip pavadino pačius
lėktuvus. Arba štai aukštai
čiai seilių tekėjimo ligą vadi
na seilėtekiu, o žemaičiai sei
lėgeriu. Tai yra dėl to, kad
aukštaičiams sudarant šį žo
dį, pirmiausia krito į akis
seilių tekėjimas, o žemaičiams
priešingai, būdingesnis pasi
rodė seilių gėrimas atgal, to
dėl ir buvo vienam ir tam pa
čiam reikalui sudaryti du ga
na įvairūs žodžiai.
Dr. P. Skardžius

— Lietuva bus tokia, kokie
bus lietuviai, pirmoj gi eilėj
— kokie būsime mes, išei
viai. Išeivių vaidmenį statau
pirmoj eilėj, nes jie turi ge
resnes sąlygas išsaugo# save
religines ir tautines vertybes
Jas praras tik tie, kurie to
nori ir kuriems tos vertybės
pasidarė nebeaktualios. Ki
taip yra su palikusiais Lietu
voj tautiečiais. Jiems pasili
ko tik bažnyčia ir parapija,
bet ir jų veikimas pasigailėti
nai aprėžtas.
M Krupavičius

5

1903 Ui rugsėjo 28 d ,
----- ..^---- -------- --- -r, ...

I .■■■■■nmwi .... .. ■ĮfĮ^ WH

pusi, s

MOSŲ>LIETUVA

LIETUVIŠKŲ PAMALDŲ KA

ALEKSAS KALINAUSKAS

Lietuvi
Klausyk ir temk

LENDORIUS

Advokatas

LIETUVIŠKA PROGRAMA

Pirmą mėnesio sekmadieni
Pa que das Nações 1© vai
Casa Verde, 17,15 vai.

atlieka visus teisinio pobūdžio darbus, kaip įvairių
bylų vedimas, inventarijųš ^sudarymas, deskitis, doku
mentų atitaisymas, nuomininkų išmetimas ir kiti darbai.

kuri yra transliuojama kiekvieną sekmadienį,
14 vai per RADIO NOVE DE JULHO, trumpomis 31
metro bangomis.
Patarimus, aukas siųsti šiuo adresu. Mons. P. Ragažin kas, caixa Postai 4118. São Paulo.

Residencia:
R. Joaquim Piza, 204

Raštinė:
R. 15 de Novembro, 244
4.0 - Sala 7- Tel. 37-0324
no 14,00 iki 18,00 vai.

Antrą :

Jaęąna klierikų kopi. 8,15 vak
Bom Retire, 10 vai,
Utinga 18,00 vai.,
Trečią,,:}

FABRICA DE MALHAS
Petras

, Agua Rasa 8 va!.-;
Moinho Velho 11 vai.,
Lapa 16 vai.,

Šukys

Ketvirtą’:

gamina meniškus ir stiprius megstinukus, rūbelius nau
jagimiams ir kit.
Rua Jundiapeba, 45, Fone : 63-4258 Vila Zelina (arti R.
Ibitirama ir A v. Zelina).

Vila Guilhermine 17 vai.
Paskutinį:
Vila Anastacio 8,30 vai.,
Vila Bonilha 10 vai.

MALONI ŽINIĄ LIETUVIAMS

LIETUVĖ ADVOKATĖ IRENE GRITÉNAS DUOD V NEMO
KAMAI JURIDINES INFORMACIJAS SAVO TAUTIEČIAMS

LIETUVIŠKŲ PROGRAMOS

TRANSLIACIJOS

IRENE GRITÊNáS
Advogada
ESCRITÓRIO
Praça da Sé, 323 - 10 ■ c!101]l02
Fone 33-9951

(Lietuvos laiku)

RESIDÊNCIA
Rua Coelho Neto, 281
Fone: 63-3697, V. Prudente

VATIKANO RADIJAS

PRANAS & CIA. LTDA
Madeiraeffem) gen

SÈDE: Rua México, 98 - 9.O‘ - sala 904 - Bone 52-0229
Endereço Telegráfico: « C A BIUN A»
Rio de Janeiro

Escxitóno Contábil Vila Zelina S/C Itda.

Kasdien 20,15 iki 20,50 vai
Sekmadieniais 10,30 iki 11
vai. 19, 25; 31 ir 196 metrų
bangomis.

(REGISTRADO NO C.R.C.)

Serraria « IT A» — Serra dos Aimorés — Município de
Nanque - Estado de Minas Gerais

RAPIDEZ — HONESTIDADE — PREÇOS MODICOS

RIO DE JANEIRO

Horário: das 8 às 19 horas '
Aberturas de firmas - Encerramentos de firmas - Transferências
de firmas - Contratos na Junta Comercial - Distratos na Junta Co
mercia\ - Registros de firmas na Junta Comercial - Escritas com
contabilidade em geral - Escritas fiscais cm geral - contratos de
locações - Cartas de fiança - Segilros de fogo - Seguros de aciden
tes - Requerimentos em geral - Defesas e recursos

KIRPIMO
«6

PRAÇA SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 8 - SALAS 1 E2 FONE: 63-6005 • VILA ZULINA - SÃO PAULO

j
Gera kokybė, pigiau kaip kitur, greitas įteikimas,
mandagus patarnavimas tiktai

ÁNTAN<> PÀVILONIO
INDUSTRIA DE ARTEFATOS
“PAVILONIS”

IRC SIUVIMO

MOKYKLA

Lietuvių radio valandėlė
<A voz da Lituania> yra trans
tiuojuma
ANTRADIENIAIS
18 vai. 40 min.

<5 9

Mokina kirpimo siuvimo, madų mode
lių braižybos ir pritaikomojo meno.
Paruošia siuvimo ir kirpimo mokytojas
valdiškiems egzaminams (habilitação)
Mokykla turi visas valdiškas teises yra regis
truota «Departamento do Ensino Profissional»
Pamokos vyksta vakarais

SIUVĖJAS
POVILAS AMBROZEVIČIUt
Rua dos Ciclames, 510 (sėdė
propria) — Vila Belą
-linini

- Užsirašyti pas mokyklos direktorę Sofiją Misiukaitę ------- Rua da Graça, 381 — casa 6 — Bom Retiro -------

PLÁSTICOS

Rua Prof. Gustavo P. do Andrade, 884 - 902, caixa
postal 4118 - Vila Zelina, Tel. 63-4130 São Paulo.
Čia yra didžiausias pasirinkimas, dideliais ir ma
žesniais kiekiais, įvairiausių rūšių ir spalvų guzikų ir
lietsargiams dalių.

VIENINTELIAI ATSTOVAI

GARSIOJO

VANDENS

LINDO Y A

1RMÃOJ CAKKifKI ™
-

Didelis pasirinkimas medžiagų ir skoningas
pasiuvimas, LAURO SANDRON vyriškų rūbų

- • -

-

■ —

Vv •• . M

iiio/i v n i ri yrr jenai žinomas gėrimas
urio puikų veikimą į žmogaus sveikatą jau
visi yra vienbalsiai pripažinę. Pabandykite,
įsitikinkite ir visados naudokite!

SIUVYKLOJE^ LA UR&
Rua do Orfanato, 686, — V. Prudente — Fone 63-5294
São Paulo

Rua Dino Bueno, 795 a 835
Telefones: 51-4019 e 51-2223

Medžiaga parduodama ir išsimokėjimui
Ateikite ir įsitikinkite medžiagos ir darbo kokybe ir kaina

Caixa Postai 3967

S Ã O

PAULO
zçx DBS HB

tfS’B'S'S

Casa Sprindys & Čia.
PÇA. S. JOSÉ dos CAMPOS, 1 - V. ZELINA - TEL. 63-5915
Geležies išdirbiniai ir dažai viskas elektros
įrengimui namu reikmens ir žaislai, įvairiausios do
vanos visoms progoms.

TEJCRITORIC CCNTAEI1.

Į

Irmãos Nascimento
RESi C.R.C. »P. Nro 1.484

Atlieka firmų atidarymus, perleidimus, komercines
ir industrialines apyskaitas, sutvarko dokumen
tus, sudaro sutartis surašo prašymus ir ki
tos rūšies darbus atlieka.
Juridinis Departamentas — Nejudomo turto parca vimas
Av. Zelina, 831 — Vila Zelina — Tel 63-7140 - S. Paulo

I

V
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- LIETUVIAI,
Pakeistas

LIETUVOS NACIONALINĖ
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIO1

DĖMĖSI

Lietuviškos Programos per Radio Clube
Santo Andre klikas

ZELINA,

515

—

CA»XA POSTAL, 4118 —

RIMTAI SUSIRŪPINKIME

Rinkimų diena, 20 s paliaus
jau netoli Tą dieną turintieji
teisę balsuoti atiduos savo
balsus už vieną iš kandidatų
į São Paulo miesto vereadorius. Lietuvių kilmės pil- ečiai
savo balsus privalo atiduoti
už JUOZĄ JAKUTĮ. Neišmė
tykime savo balsų. Jei visi
balsuosime už v eną kandida
tą, jis tikrai bus išrinktas.
Todėl Laimėjimo pasiekti nė
ra sunku Tie lietuviai, kurie
neturi teisės balsuoti irgi
daug gali padėti kandidatui
Juozui Jakučiui Jie kitiems
gali patarti už jį balsuoti,
garsinti jo vardą, platinti ki
tų tarpe propagandinę me
džiagą Visi darban, nes 20
spaliaus jau arti.
LIETUVIAI KATALIKAI!

SÃO PAULO

programoje, São Bento gim
nazijos salėje.
— SESELEI M KAROLINAI
vos tik nuvykus į JAV. Pittaburghan, mirė jos mamytė,
Karolina Sadauskienė, kuri
buvo nuolatinė »ML> skaity
toja ir rėmėja. Seselei M Ka
rolinai liūdesio valandeje reiš
kiame nuoširdžios užuojautos
— Liet Kat Moterų Drau
gija lapkričio mėn yra nu
mačiusi suruošti pobūvį su
įdomiu vaidinimu.

— Laiškai, A. Balčiūnienei,
A Lazdauskui, Julian Gra
bovski, Pr Zagorskienei, H
Mendc. EI. Vorosila<itei, A,
Pangonienei, A Catafay, W
Bogar, V. Ta.arunui, L. Šla
pelienei, J. Rusevičiui, O Ši
monienei, A Kairiui, D Ruzgaitei, K. Bacevičiui, A Seiū
nui.

Visi mes gerai žinome už
dėtą mums po sunk a nuodė
mę pareigą neapleisti sekma
LIETUVIŲ KOMITETAS
dieniais šventų Mišių.
PASAULINEI PARODAI 1964Šiame paskutiniame rugsė
jo mėn. sekmadieni įvyks lie 1965 NEW YORKE SKELBIA
ŽENKLIUKO KONKURSĄ,..
tuviams pamaldos.- Vila Anas
tacio 8,30 vai ir Vila Bonilha
Lietuvių dalyvavimas pašau
10 vai. Visi j pamaldas!
linėj parodoj yra neeilinis
įvykis,
kuris suteiks mums
- MAMŲ ŠVENTINIMAS
prieš Kalėdas ateinančią sa galimybę dalyvauti tarp auti
vaitę vyks Santo Andrė apy nėję visuomenėje Šiam mo’
mentui atžymėti. Lietuvių Ko
linkėje.
mitetas Pasaulinei Parodai no
— ARTĖJA METŲ PABAI ri išleisti simbolinį ženklelįGA, malonėkite atsilyginti už emblemą Šios emblemos pas
laikraštį. Kainos ie žmoniš kirtis turės būti dvejopa: seg
kos. Laikraščiui reikia me tukas ženk kelis ir kaip or a
tams arti vieno milijono kru- mentas įvairiems suvenyrams,
pav vėliavėlėms, atvirutėms,
zeirų!
programoms, peleninėms ir
— Sumainys žiedus šį šeš pan. Šių suvenyrų sutelktas
tadienį: JOANA BRATKAUS- pelnas dalinai sumažintų ko
KAITÉ su EDWARD REC- miteto išlaidas, ruošiant lietu
CHIONI, ALDONA GRIGONY- vių programas be; reprezen
TÉ su MAURO VILCHES Jau tacines parodas Tam tikslui
niesiems linkime laimingo gy komi.etas skelbia viešą Žen
kliuko Emblemos Konkursą,
yenimo.
Šio konkurso tikslas yra įsi
— ATEITININKŲ tautinių gyti karakteringą lietuvių išei
šokių grupė dalyvaus šį sek vijos simbolį pasaulinėj paro
madienj, 29 d. rugsėjo, 19 dos dalyvavimui atžymėti.
vai. Pavergtų Tautų ruošia Konkurso sąlygos:
a) Pagrindinis emblemos
mame susirinkime, meninėje
LIETUVIS ADVOKATAS

Albertas Pavilavicius

atlieka visus teisinio pobūdžio darbus, kaip įvairių
bylų vedimas, inventarijų sudarymas, deskitis, doku
mentų atitaisymas, nuomininkų išmetimas ir kiti darbai.
Av. Liberdade, 47 ■ 9 o Andor
Res.: R. Fernando Falelio, 35
Fones: 37-0395 - 35 5650 33-6011
São Paulo

Nuo šio sekmadienio ligi 20 d. spalio lietuviška radijo
programa, kuri vaka? ais būdavo pusiau devintos (20,30 vai.,)
laikinai bus transliuojama 7 vai. vakaro sekmadieniais. To
dėl visi radijo klausytojai prašomi atkreipti dėmesio Lietu
viška programa per Radijo Clube S Andrė 19 (7 vai.)..
♦

♦»

linei Parodai šio projekto nau
(lojimui — Jeigu išrinktas pir
moj vietoj, bei laisvai, pasi
renkant medžiagą ar atvėjį,
- JUOZO JAKUČIO kandi Ženkliuką — emblema dau
datūra į vereadorius yra už ginant
registruota S Paulo Regiono
Leidžiant sąlygom visi mo
Rinkimų Tribunole. Visi bal
deliui — projektai bus skel
suotojai įsidėmėkite gerai J.
biami spaudoj ar išstatyti pa
Jakučio nr: 1 3 3 8. Tai yra
rodos metu. Pageidaujant, pro
svarbu rinkimų metu.
jeko originalai bus gražinti
tik parodai pasiba gus, o kon
kursą laimėjęs originalas bus
tikslas yra ženkliukas segtu įteiktas Čiurlionio galerijai,
kas. Jo pagaminimo išlaidom Lietuvių Archyvui, ir pan
sumažinti pageidaujama nau
d) Konkurso komisiją suda
doti viena spalva, nors tauti rys komiteto atstovai ir kva
nės trys spalvos būtų priim lifikuoti tam tikslui akmenys,
tinos.
kurie bus paskelbti vėliau.
b) Naudojami užrašai turėtų Konkursą laimėjusiam bus
būti ansflų ir lietuvių ar vien skiriamas 100 dol garbės ho
tik anglų kalbomis Komiteto noraras, kurio mecenatas bus
siūlomas šūkis — «For Free paskelbtas konkursui pasibai
Lithuania — New YorkWorld’s gus Laimėtojui bus pranešta
Fair 1964/1965 Laisvai Lietu raštu
vai — Pasaulinė Paroda New
e) Projektus prašuma siųs
Yorke (1964/1965»).. Toks ben ti Dailės Sekcijos Atstovei.,
drinis užrašas tiktų visam taipgi — Emblem % Mrs. He
parodos laikui.
len V, Kulber
317 — 84th Street
c) Ženkliuko projektas siun
Brooklyn 9 New York 11209
čiamas modelio ar brėžinio
U. S. A.
formoj, nurodant visus išma
iki
196?
m.
gruodžio 10 d.
tavimus ir siūlomus iškiJ mus.
imtinai.
Dalyvaujantis konkurse as
muo
ali patiekti neribotą
skaičių projektų. Madelio ar
brėžinio antrojoj pusėj pažy IŠ KULTŪROS GYVENIMO
mimas pilnas vardas ir antra
'
LIETUVOJE
šas. Taip pat pridedamas pa
reikimas suteik ą< pilnas tei
Buv; centrinė Lietuvos bib
sės Lietuvių Komitetui Pašau lioteka, dabar vadinama «vais

TIPOGRAFIA BALTIC A
Lietuviška Spaustuvė

Rasite jaukią anlinką, sveiką maistą ir neperdetą kainą .
Pageidaujama, kad dėl apsistojimo laiko būtų
susitarta iš anksto.
KOLEGIJOS VADOVYBĖ.

—• Palangoje šią vasarą bu
ve dail A. Žmuidzinavičiaus
darbų paroda; ji buvusi gau
siai lankoma.

- PARSIDUODA SKLYPAS
10 x 40 kv. met. Labai gra
žioj vietoj, 3 autobusų linijos
V. Remedies (už Lapa) Praça
Sta. Hedviges, 3 Teirautis
ten pat pas Tadą Šablevičių.
«wntMUUituMaMaMuaMuaMawMMa»

SKLYPAI ILHABELA
A CAPRI BRASILEIRA
Gražiausias Paulistų pajūris
Sklypai 15 000,00 įnašo, o li
kusieji ilgam išsimokėjimui.
Smulkesnių informacijų
Rua Ibititirama, 976
pas Leonardą Šukevičių

APARTAMENTAI
PRAIA GRANDE rietoli Ocian
ilgam išsimokėjimui.

APARTAMENTAI SÃO VICEN
TE B/Quinha. Ilgam išsimo
kėjimui
Sklypai ir namai Vila Zelinoj, Vila Beloj ir apylinkėse
Kreiptis: Rua Ibitirama, 976
V. Zelina

LIETUVIAMS NUOLAIDA!

ALEKSANDRAS BUMBLIS
Atlieka įvairiausius spaudos darbus pramonei bei
prekybai Dėžutės elektros lempoms — Spausdina
suviniojimui popierį iki trijų spalvų (krautuvėms).
Fabrikuoja «Papel ondulado».
Rua Eduardo Leopoldo, 10 {Coroo"), Telefonas 8 6423.
Laiškams: Rua General Fonseea Teles 606, S. Paulo.

užsisakant gerus batus pas
JONĄ PETRIKĄ
jo paties batų krautuvėje.
Rua B. de Itapetininga, 262,
4'0 and, sa!a406, Tel. 35-8873.

— VILA ZELINOS LIETU
VIŲ KUNIGŲ telefonas 63-5978

Rev. Jonas Bružikas, S. J.
Igreja de São Gonçalo, Praça João Mendes, São Paulo
tel. 36-2628, Brasil;

SAVI PAS SAVUS!
Palaikykime lietuvių įmones!
Vila Albertina, Av. N S. Aparecida, 204, Bairro Tre
membė lietuvis A. Laurinavičius turi įvairių lietuviškų
ir vietinių gėrimų fabriką
LAURINAVIČIUS ANTANAS & CIA. LTDA,
Jei reikia gėrimų pirma pasiteirauk pas savo tautietį
o paskui kitur
Susisiekimas.- iš Praça do Correio važiuoti onibusu
iki galo Vila Albertina.

SKAITYKITE

NINTELI PIETŲ AMER|KOS

SAVAJTRAŠTI

«MŪSŲ

LIETUVA».

Lietuviškas žodis, daina ir muzika aidi
tropikų padangėje iš
RADIO CLUBE SANTO ANDRĖ
■
ilgomis, 1495 kilociklų bangomis,
kiekvieną sekmadienį aštuonios ir pusę 20,30 vai. vak;
Per radijo galima pasveikinti gimtadienio, vardadienio
"vestuvių ir kitomis progomis.
Radijui laiškus siųsti šiuo adresu: caixa postai 4118,
São Paulo. Fone: 63-5975.

IR

PLATINKITE VIE

PRANEŠIMAS

Lankydamiesi Romoje, Italijoje, apsistokite naujai
įrengtuose Liet. Šv. Kazimiero Kolegijos svečių namuose:
tVILLA LITUANIA*
Piazza Asti 25 (Via Casalmonferrato 33. Tel. 78.90.33 * 78.00.14)
ROMA — ITALIA.

bine respublikine biblioteka»,
iš Kauno perkeliama į Vil
nių į naujus tam reikalui pas
tatytus rūmus Perkėlimą tiki
masi baigti iki lapkričio mėn.

i

