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“Pavasaris Eina Karpatų Kalnais”
Prieš I Didįjį Karą, poetas
Maironis, slavų tautoms pra
dėjus kovą už išsilaisvinimą
iš Austro-Vengrijos jungo, ra
šė «Jau slavai sukilo, nuo
Juodmario krašto pavasaris
eina Karpatų kalnais...” Be
veik tą patį galima pasakvti
šiandien, kad Rytų ir Vidurio
Europos slavų tautos nebe
rimsta po Sovietų Rusijos jun
gu. Čekoslovakija, taip pat ir
Rumunija, nors satelitinės vale
tybės, bet drąsiai kovoja už
savo laisvę, už bent dalioj ne
priklausomumą nuo Kremliaus
komunistinių valdovų. Viso pa
šaulio laisvę mylinčių akys
šiomis savaitėmis buvo at
kreiptos su simpatija į juos.

kieti, jų pionierių draugijos ir
kompartijos nariai. Ir viena
moteris, jau 20 metų buvusi
komunistė, atsisakė būti par
tijos narė ir numetė jos bi
lietą. .
^VALDŽIA BIJOSI LIAUDIES

PRAGA. Invazijos sukaktu
vių dieną Pragoję buvo AL
LARD LOWENSTEIN, federa
linis New Yorko valstijos de
putatas JAV kongrese. Ir jis
gavo kvėpuoti ašarinių bom
bų dujomis, o jo sek etorius
12 valandų išbuvo suimtas be
jokio paaiškinimo. Deputatas
pareiškė;
— Ką mačiau Pragoję, ma
ne įtikino; ašarinių bombų
dujos buvo naudojamos be jo
SKAUDUS PIRMOSIOS
kio skirtumo prieš visus žmo
INVAZIJOS MINĖJIMAS.
nes. Jom s siek a ne išskirstyti
PRXGA. Vienerių metų So demonstruojančius, bet įbau
vietų Rusijos invazijos Čekos ginti žmones. Tai dar vienas
lovakijon sukaktį čekai sten įrodymas, kad dabartinė Če
gėsi pam nėti taikiai ramiai koslovakijos vyriausybė bijo
protestuodami Rugpiūčio 21 savo pačios liaudies ir kad
d. čekai nenaudojo autobusų laikosi valdžioje uk uėka
vykti į darbo ietes ėjo g al jėgos.
pėmis pėsčiomis, nėjo 1 krau
DRA ŽiAM! VISI
tuves, restoranus, kinus. Gi
12 valandą sustabdė visokį
° O TESTO PAREIŠK M - •?
darbą ir judėjimą, o to pa
Sijodama naujų demonstra
leido kaukti visas fabrikų ir
cijų
ir sąmvšių, Čekoslovaki
automobilių sirenas.
jos prosovietinė valdžia išlei
Tačiau kada policija j susi do naują įstatymą kuriuo už
rinkusias apie šv Veocesia- d austi visi protestai prieš vai
vo aikštę žmonių minias pa džią ir komunistinę santvar’
leido darban savo lazdas ir ką, kaip dalyvauti demonstra
mėtė ašarines bombas, ta la cijose, priešintis tvarkos pa
prasidėjo bėgimas, muštynės, laikytojams ir jų nurodymams
padegimai, barikadų statymas. kokiu nors būdu «šmeižti»
Gaisrininkų mašinos
van- valstybę, jos atstovus, orga
lens čiurkšlėmis ir tankai nus ar kenkti Čekoslovakijos
: radėjo sklaidyti susirinku- užsienio politikos interesams.
us, gaudyti karštesnius jau Nusikaltusiems gresia didelėg
nelius, darbininkus. Vakarop bausmės.
irš susirinkusių galvų pralėė kulkosvaidžių salvių kul
is.
IŠLAISVINIMO IŠ NACIŲ
Vien Pragoję buvo užmušti
25 METŲ SUKAKTIS
žmonės (pagal kitus — 12),
ipriai sužeista apie 100 ir
BUKAREŠTAS Rugpiūčio
imta virš 1.000 a-menų. Jie 23 d Rumunija minėjo šią su
is tardomi ir teisiami visu kaktį labai įspūdingai. Iškil
iežtumu.
mingame parade praėjo pro
estradą kariuomenės daliniai
«MŪSŲ JAUSMŲ JIE
ir darbininkų sindikatų gru
NESUKONTROLIUOS»
pės, viso gal apie 200.000 as
Nors valdžios pranešimai menų. Estradoje stovėjo Ru
s skelbė, kad tiek Pragoję, munijos prezidentas ir dvasi
lę Brno mieste, Moravijos nis vadas Nicolae Ceausescu
stinėje, situacija buvusi su Vyriausybės nariais ir 16
eit sukontroliuota, tačiau komunistinių valstybių atsto
mimas ir liaudis dar kele vai®. Sovietų Rusija, atsiker
li gnu nerimo. Vienas jau šydama už pakvietimą ir iš
olis žurnalistui pareiškė: kilmingą priėmimą Niksono,
*rs situaciją jie skelbiasi atsiuntė tik antraeilį atstovą,
vieną iš ministrų pirmininko
iontroiiavę, tačiau mūsų pavaduotojų. Ceausescu pasa
įsmų jie niekada nesukon- kė stiprią kalbą, kurioje pa
♦liuos».
brėžė Rumunijos norą išlikti
ir kas labai stebėtina, tas nepriklausoma ir eiti vidaus
monstracijas organizuoja ir politikoje savo keliais. Ta
e nebodami didelių pavo- čiau iš kitos pusės, jis sutiko
ir sunkumų dalyvauja jau kad šiemet Varšuvos pakte
kiai, pačių komunistų išau dalyvautų ir rumunų kariai.
IIMBBWBU
ÍÍzãH£KBÍÍ

AIRIŲ KATALIKŲ KOVA

BELFAST. Šiaurės Airijon
atvykusių Anglijos karių va
das generolas Ian Freeland
įsakė iš protestantu sudarytą
ja! policijai «Pagelbinei Jė
gai sunešti ginklus į sandė
lius. Jie toliau nebepalaikys
tvarkos Belfast ir Londonder
ry miestų gatvėse, o eis tik
sargybą prie kelių, sandėlių
ir parubežyje Tai labai ne
patiko įsikarščiavusiems pro
testantams.
Be to iš Londono atsiun
čiama specia l komisija visai
policijos veiklai Stirti ir pa
siūlyti planus jai perorgani
zuoti.
Visa tai yra nemažas Šiau
rus lirijos katalikų mažumos
laimėjimas. Bet airi i katali
Kapit, Juozas Čiuvinskas kai dar neturėjo 7b metų
kai siekia pilnų savo teisių
amžiaus naštos.
pripažinimo, «Šiaurės Airijos
Išlaisvinimo Frontas» nori ją
Šio M, L. nr. GARBĖS LEIDĖJAS
sujungti su laisvaja katalikiš
ka Pietų Airija. To norėtų ir
yra kapit. JUOZAS ČIUVINSKAS
pati Pietų Airija,
Jungtinių Tautų Saugumo išleidžią© šį numerį savo 70 metų amžiaus sukakties proga.
Taryba nepasisakė už komiai
Gerb. Jubiliatą šioje reikšmingoje sukaktyje nuoširdžiai
jc
siuntimą ai rijo n ištirti sveikina ir jam dar daug sveikatos laimingų metų ir Aukš
vvKdo-nu kriaučių,
čiausiojo palaimos linki
dėkinga «Mūsų Lietuvos* Redakcija
n——ii
iin&BBti
ir Administracija

KAP. J. CIUVINSKO GYVENIMO KELIAS
Šio ML or. garbės leidėjas
kap. J. Čiuvinskas yra gimęs
1898 m. rugsėjo 1 d. Mažei
kių apskr. ir valsčiuje Urvikių kaime, stambaus ūkinin
ko, 7 vaikų šeimoje. Lankė
Mažeikių komercinę gimnazi
ją ir ją bake Dvinske kaip
pabėgėlis 1915 m. Vargais ne
galais grįžo Lietuvon pas sa
vo dėdę kleboną J. Čiuvinską Onuškio, o vėliau ir tė
viškėn.
Ten, 1918 m. gale drauge su
karininku Aleks. Plechavičiu
mi suorganizavo, dar tebe
sant vokiečių kariuomenei Ma
žeikiuese savivaldybės ir komendatūros įstaiga®. 1919 me
tų pradžioje pėsčias nueina į
Kauną ir įstoja savanoriu besikuriančion Lietuvos kariuo
menėn. Kiek apmokytas, buvo
pasiųstas frontan prie Žaslių,
kovoms už Lietuvos nepri
klausomybę.
«
Vėliau išsiųstas Karo Moky
klon Kaune ir Vilniuje. Ją bai
gūsį paskyrė į besiformuoja®
tį Savanorių pulką Kaune, A.
Panemunėje. Tada, su pora
kitų karininkų, suverbavo
Šiaulių savanorių 5-jai kuo
pai. Po to perkeliamas į šar
vuočių Rinktinę, o 1925 m. į
Lietuvos Generalinio Štabo
Mobilizacijos skyrių, Čia dar
bavosi iki 1930 metų. Ten pa
keliamas j kapitono laipsnį ir
už nuopelnus apdovanojamas
Laisvės medaliu su įrašu ir
Lietuvos Didž. Kunigaikščio
Gedimino ordinu.
Lietuvos nacionalinė
M.Mažvydo biblioteka

Prasideda naujas gyvenimo
kelio vingis. 1930 m. ‘ drauge
su švogeriu generolu T. Dau
kantu, paskirtuoju Lie u vos
generaliniu konsulu Brazi įjo
ję, atvyksta į Rio de Janeiro.
Lietuvos Konsulas cr. 1- ačiuIIr jį pakviečia į Konsulatą
São Paulo mieste. 1934 m.
Lietuvos Užsienio Reikalų Mi
nisteria paskiria konsulato
sekretoriumi (prie konsulo
Gaučio). Čia darbuodamasis,
visą laiką iki pat 1942 metų,
buvo oficialus konsulato ats
tovas lietuviškosioms moky
kloms ir Brazilijos
ietuvos
Sąjungai, tomis mokyklomis
besirūpinančiai.
Nuo 1942 m. jis paprastai
įeina į tos sąjungos valdomuo
sius organus, plečia jos vei
klą, o 1960-66 m. būna jos
pirmininku Per tuos jo pirmi
ninkavimo metus Sąjunga vie
na ar draug su kitom draugi
jom ruošia tautines šventes,
Dariaus ir Girėno ir kitus mi
nėjimus, atremontuoja, išdažo
Drl V. Kudirkos ir Vytauto
Didžiojo vardo mokyklų pa
talpas ir t.t. Tada jis pakvie
tė ir Tėvus Jėzuitus čia dirb
ti kultūrinį, tautinį ir religinį
darbą liet, kolonijoje.
Vėl naujas gyvenimo kelio
vingis. Lietuvos konsulatui oil
cialiai užsidarius, kap., Čiu
vinskas atidaro 1942 m. ma
žutę metalurgikos dicDtuvėlę
Paraiso baire. 1962 m ją per
kelia į nuosavą namą Parque
da Mooca. Ją vis plečia, di.

dina. Tačiau 1967 m. dėl eko
nominės krizės sukeltų sun
kumų turi likviduoti. Tada pe
reina dirbai į finansines įstai
gas kaip vertybinių popierių
pirkėjas- pardavėjas biržoje
(curreior de valores).
Taip pat ir toliau darbuoja
si S. Paulo liet kolonijos vei
kloję. Karts nuo karto para
šo į «Mūsų sietuvą». 1966 me
tais Lietuvos Diplomat! ds Še
tas, pritariant Brazilijos Už
sienio Reikalų Ministerijai,
paskiria jį Lietuvos konsulo
Fnko Meierio Rio de Jaaeirb
mieste atstovu konsulariniam8
reikalams S. Pauto mieste. Ta
čiau šiam pasimirus, tų pare!
gų negalėjo eiti.
Dabar jis yra Brazilijos Life
tuvių Bendruomenės Tarybos
narys ir Pąbaltijo Tautų Ko
miteto Kovai už Teisybę (Co
mitê pro Justiça dos Paises
Balticos) pirmininkas. Tas ko
mitetas ruošia ir išsiuntinėja
įvairius protesto raštus, yra
suruošęs praeitais metais pui
kią 14 Eurcpos Tautų Nepri
klausomybės paskelbimo 50
metų Jubiliejaus šventę ir
šiiis metais Birželio Tragiš
kųjų įvykių Pabaltyje minė

jimą.
Linkime tad gerbiamam Ju
biliatui dar oaug laimingų me
tų ir sėkmingos darbuotės
mūsų kolonijoje pam itosios
Lietuvos labui.
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SÃO PAULO. KONGRESAS
API b KATALIKŲ SAVA1TRAŠ
Č1O POBŪDĮ. Liepos mėnesį
įvykusio S. Paulo mieste Pie
tų Amerikos Katalikų Spau
dos Kongreso dalyviai, atsi
liepdami į katalikiškam sa
vaitraščiui statomus neaiškius
ar perdėtus reikala
vimus, po ilgų svarstymų
ir diskusijų rateliuose priėjo
šių išvadų:
1. Katalikiškas savaitraštis
tebeturi galiojančią ypatingą
paskirtį kai kuriuose rajonu©
se ir šalyse.

2. Jo uždavinys: labiau aiš
kinti, interpretuoti, ugdyti, ne
tiek žinias teikti.
3. Katalikų savaitraštis pri
valo modernizuoti savo spaus
dinimo techniką ir prilygti sa
vo
turiniu atsinaujinančiai
Bažnyčiai.
4. Katalikų savaitraščiai pri
valo pasikeisti savo straips
niais.

PERSIORGANiZ VIMO
KLAUSIMAI

Praeitą sekmadienį Colegio
Assunção patalpose įvyko CO
MAL, -- t.y. Arkivyskupijos
Pasauliečių Apaštalavimo su
derinimo atstovų posėdis. São
Pa”lyje COMAL dabar suda
ro šie sąjūdžiai ir draugijos;
Federação ^Mariana Femini
na, AccAo 365, Įmonių, Krikš
čionių Va lovų Associaciją.
Focolar Vyrų ir Moterų Sąjū
dis, Apaštališkasis Schoenstat
Sąjūdis, Marijos Legionas, Šv.

1969

UETUVa

Atviras Kuznecovo Laiškas Čekoslovakijai

Katalikai Pasaulyje

■'farazltija,

MOŠŲ

Ritos de Cassia Meilės Istai
gų
Associacija, Luizas de
Marcillac, Bandeirančių Fede
racija. Maldos1 Apaštalavimo
Federacija, Katalikų Susivie
nijimas Jėzūs, Marija, Juozą
pas Federacija, Šeimos Tar
nybos
Institucija (Lareira),
Cursinhos de Cristandade, Šv.
Vincento Pauliečio Vyrų ir
Moterų Draugijos. Šv. Pran
ciškaus Saleziečio Asociacija
ir Juventude Cristiana em
Marcha.
katalikai lietuviai

AUSTRALIJOJE

4 SYDNÊ JU J E lietuviai ka
talikai turi lietuviškas šv. Mi
šias sekmadieniais 11,30 vaišv. Joakimo bažnyčioje. MO
TINOS D?ENOS šventėje jie
suruošė aukšto kultūrinio ir
meninio lygio parengimą. Pro
gramą atliko «Dainos* choras
ateitininkai, skautai ir kiti.
4 MELBURNO lietuvių pa
rapija turi stiprų parapijos
chorą ir choro rėmėjų-bičiulių grupę. Nesenai įvyko pui
kiai pasisekęs choro balius.
4- ADELAIDĖJE gegužio 10
dieną Lietuvių Katalikių Mo
terų draugija suruošė 9-jį tra
dicinį «Šiupinį», Program» bu
vo tikras šiupinys, mišinys
rimtų, meniškų ir juokingų
dalykų; komedijų, kupletų,
šposų, dainų, solistų, meniš
kas skaitymas.
4 AUSTRALIJOS LIETU
VIŲ KATALIKŲ SUVAŽ AVIMAS bus Adelaidės raieste
gruodžio 28-3^ dienomis Su
važiavimas turės labai vertin
gą programą su vaidinimu ir
meninę dalį.

Jau turėjom paruošė ilgą, iš Rusijos pasitrau
kusio rašytojo Anatolio Kuznecovo raštą, kuriuo jis
/atskleidžia tikrąjį komunistinio krašto gyvenimą. Bet
štai šiomis dienomis Čekoslovakija, minėdama pirmą
sias metines, kai Rusija su savo sėbrais užpuolė
kraštą, nuvertė žmonių rinktą irgi komunistinę vy
riausybę, kuri nepatiko Kremliaus ponams; vėl išėjo
į gatves protestuoti. Rašytojas Kuznecovas (dabar
Anglijoje) parašė atvirą laišką čekoslovakų tautai,
kurį, dėl jo aktualumo, tuojau talpiname. Kitus jo pa
reiškimus spaudinsime kituose «Mūsų Lietuvos» nu
meriuose. Štai Kuznecovo laiškas:

MELAGYSTĖS SMURTUI
PATEISINTI
Atrodo dar tik vakar girdė
jome radijo pranešėjus, su
jaudintais balsais pranešinėjančius vieną kitai prieštarau
jaučias žinias, ir, staiga, oku
puotos Pragos sirenas stau
giant. Dauguma Rusijos žmo
nių praėjusių metų rugpjūčio
21 dieną jautėsi ir elgėsi lyg
būtų kilęs naujas pasaulinis
karas. Oras tartum paraku
kvepėjo.

Visi klausinėjo tą patį klau
sima: «Kas dedasi Čekoslova

VAK. VOKIETIJA
KOENIGSTEIN-TAU NŪS kai
nų mieste gegužio 27-30 die
nomis lietuviai kunigai atliko
savo metines rekolekcijas ir
vėliau turėjo pasitarimą. Ja
me dalyvavo visi 14 Vokieti
joje dirbą kunigai. Iš tų ku
nigų 8 darbuojasi išimtinai
lietuvių pastoracijoje, 1 —tik vokiečių ir 5 patarnauja
tiek lietuviams, tiek vokie
čiams.
nEWBaan
iiišaisEsaiii

kijoje?» Daugelis verkė, klausydamies radijo žinių.
Tą pačią dieną, kai Pragos
sirenos protestavo prieš So
vietų Rusijos okupantus, aš
pradėjau rengtis pasišalinti iš
Rusijos. Tik po metų, ir tai
sumokant didžiausią kainą, pa
sisekė man tai padaryti, bet
Pragos sirenos tebeskambėjo
mano ausyse, tartum tebegirdėčian jas savo radijuje.

Drąsioji ir geroji Čekoslo
vakijos Tautai Aš esu jūsų
okupantų krašto pilietis. Ten
aš buvau 1968 metų’rugpjūčio
20 dieną. Gerai pažįstu tą

JAUNIMAS KREIPIASI I
JI NGTINES TAUTAS
Jaunimo Žygio už Tikėjim0
Laisvę komitetas neseniai pa
siuntė Jungtinių Tautų gene
raliniam sekretoriui U-Tbant
specialų raštą dėl ©kapuoto
joj Lietuvoj nubaudimo trijų
lietuvių kuigų — Petro Dumblausko, Prano Tamulevičiaus
ir Juozo Zdelenskio dėl jų pra
šymo Maskvai padidinti semi
narlstų ir {švenčiamų skaičių.
Rašte priminama ir kiti kata
likų persekiojimai Lietuvoje.
Pabaigoje jaunimas dar pra
šo generalinį sekretorių pade
ti Lietuvai atgauti laisvę.

m rugpjūčio 29 d

kraštą ir noriu p° pasakoti
jums kaikuriuos faktus.
PRIESPAUDOS MAŠINA

Visų pirma reikia aiškiai
žinoti, jog nėra nė vieno kito
krašto pasaulyje, kur pries
paudos mašina taip gerai veik
tų, būtų tokia galinga ir išti
kima, kaip Sovietų Sąjungoje.
Jai priklauso teismai, koncen
tracijų stovyklos, mirties baus
mės, visi ginklai. ?nuo revoi
verio iki atominės bombos.
Net jei ir 95% beginklių pi
liečių užsimanytų sukilti, li
kusieji 5% juos suvaldytų sa
vo ginkluotom pajėgom.

Visą Rusiją laikau viena,
milžiniška koncentracijos sto
vykla. Bet joje dar yra kita,
galingiausia priespiaudos ma
šina, tai ideologija. Jos ran
kose visos susisiekimo ir in
formacijų priemonės, nuo ma
žiausios spaustuvėlės iki di
džiulio radijo tinklo. Ji atker
ta sovietų žmones nuo viso
kito pasaulio ir jos vieninte
lis darbas yra užgniaužti bet
kokius nepasitenkinimo pareis
kimus ir visus įtikinti, jog jie
gyvena geriau už kitų kraš
tų žmones
NAUJA JĖGA

Tos dvi mašinos — pries
pauda ir smegenų plovimas —pradėjo veikti pilna jėga po
1968 metų rugpjūčio 21 die
nos. Ir Čekoslovakijos įsiver
žimą, ir jos vadų įkalinimą,
ir grasinimus pakartoti (Če
koslovakijoje) Vengrijos suki
limo sutriuškinimą, visas intrygas ir sąmokslus pristatė
rusų tautai kaip didingą žmo
niškumo, broLškumo ir išgel
bėjimo žygį Žmones vertė da
lyvauti susirinkimuose, kad
būtų galima parodyti, kaip ru
sų tauta pritaria užpuolimui.
(nukelta į 5 pusi.)
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Kontra-Zvalgyba Lietuvoje
JONO BUDRIO ATSIMINIMAI
' (tęsinys)
Jie, kaip buvo įsakyta, nuėjo į susitikimo
vietą, bet ryšininkų jau nebesusilau&ė. Kalėjime
«dėdė» ir kiti greit sužinojo, kas atsitiko ir, ži
noma, įtarė ryšininkus, bet tylėjo. Tylėjome ir
mes, nepasakę kalėjimo administracijai jų rolės,
bet prieš atsisveikindamas abu buvusius «laiška
nešius» iškviečiau pas save ir perspėjau ateičiai;

— Jums gera pamoka, bet jūs liekate sko
lingi. Jei ateity patirsit ar pastebėsi!, kas, jūsų
manymu, yra negerai, ir nepranešite mums —
atsakysite už pirmą nusikaltimą,
j

ALEKSOS-ANGARIEČIO BROLVAIKIS

Daug dalykų nutyliu, kad nebūtų įvelti žmo
Dės, kuriu likimo nežinau, bet šio asmens, deja,
liūdną pabaigą visi žino...
Vienas iš mano valdininkų pranešė man,
kad jį užkalbinęs kažkoks, sakosi, gimnazistas,
Angariečio brolvaikis, kuris norįs mane matyti
— tik ne įstaigoj. Nurodžiau vietą ir laiką ir pra
šiau valdininką atvesti tą Angariečio brolvaikį.
Susitikome. Tai buvo simpatingas, kokių 17 me
tų jaunuolis. Gavęs ženklą valdininkas išėjo, o
šviesiaplaukis jaunuolis prabilo;
»

— Esu Aleksa, Aleksos-Angariečio, brolio
sūnus. Aš noriu jums padėti. Noriu nuvykti pas
dėdę į Minską. Aš sužinosiu viską...
— Ne, su tuo jūsų sumanymu mes nenori
me turėti nieko bendro. Mes žinome pusėtinai
gerai, kas Minske darosi. Žinome ir Angariečio

karakterį — jis nieku nepasitiki, gyvena maža
me namely, beveik niekur neišeina, nes bijosi
dėl savo archyvų, sudėtų jo kambary ir virtu
vėj. Ar jis jus kvietė ir laukia? Kaip su jūsų na
miškiais? Ar jie žino apie tą sumanymą ir lei
džia jums vykti?
— Dėdė nemėgsta mūsų, bet mane, vienin
telį, labai myli. Jis manim pasitikės. O .namie aš
niekam nesakysiu.

•— Jūs buvote vaikas, kada jis jus mylėjo.
Jis jus ir dabar vaiką įsivaizduoja. Jums nedera
imtis rolės kurią jūs patys susigalvojote. Nors,
mūsų akimis, jis Lietuvos priešas, bet mes su
juo susitvarkysime patys. Jūs savo tikslo nepa
sieksite, ir dar kartą sakau; su jūsų jaunatviška
avantiūra nenorime turėti nieko bendro. Jei jūs,
čia būdami, turėsite kokių žinių, duokite mums,
tai mano galutinis žodis.

Jaunuolis šiaip darė labai gerą įspūdį, bet
buvo dar žaliukas — nesubrendęs. Vieni tokiame
amžiuje bėga į Ameriką iš namų, jam atėjo kito
kia mintie.
Jaunuolis kažką galvojo. Jo šypsnyje galė
jau išskaityti: aš jau seniai viską apsvarsčiau,
permatau sunkumus, bet esu tikras savimi, aš
juos nugalėsiu. Atsisveikinant jo akys vis vien
ieškojo manųjų, lyg dar tikėjosi padrąsinimo. Bet
aš tvirtai pasakiau
— Esi geras vaikinas, norėčiau tokių dau
giau Lietuvai, bet savo nesubrendusias mintis iš
mesk iš galvos. Eik ir tęsk savo mokslus.

Deja, mano įspėjimas nieko nepadėjo. Po
dviejų ar trijų mėnesių išgirdau, kad jis prany
ko iš Lietuvos. Dar vėliau patyriau, kad jis at
sidūrė pas dėdę, ir tas jį priėmė į savo butą.

Pagalvojau, gal nesubrendęs jaunuolis buvo kryž
kelėj ir dabar Angarietis perauklės jį į komunis
tus. Niekuomet negavome negavome jokios ži
nios iš to jaunuolio, kas ien turėjome kitų pro
blemų. Apie vaikiną užmiršau. Jau būdamas Klai
pėdoje, sužinojau iš spaudos, jog vaikinas grįžo
į Lietuvą, gavo vietą Konstantino Norkaus .laivų
ir kelionių agentūroje, ir greit paskui teroristas
dviem šūviais jį nudėjo. Toks žiaurus teroristi.
nis aktas buvo retas Lietuvoje, bet, matyti, An
gariečio ambcija buvo pažeista, ir jis pasiuntė
žudiką. Ką tas jaunuolis buvo atvežęs, kokias
žinias, medžiagą, — manęs tuo metu tai jau ne
lietė.

ŽMONĖS SCHARINO BYLOJE

Šie atminimai parašyti daug anksčiau, ir jie
nebuvo skirti spaudai, o tik archyvams. Valsty
bės kūrimosi laikotarpyje nevisuomet tenka ieš
koti pagrindo įvairiems veiksmams tik įstatymuo
se ir konstitucijoje Grupių iniciatyva atsirasda
vo Raseinių ar kitokių «respublikų», ar, kad ir
nepasivadinusių taip garsiai, atskirų partizanų
vadų, laikiusių ištisas apylinkes savo įtakoje,
kol susidarė centrinė valdžia. Tikslas buvo atsta
tyti savo valstybę. Ir net kai ta valstybė jau bu
vo įsteigta, bet iždas buvo tuščias, atsirado žmo
nių, kurie manė, jog vardan gero tikslo jie gal
savo iniciatyva bent savo žinyboje padėtį patai
syti, nors ir su įstatymais nesuderintomis prie
monėmis...
Savo atsiminimus nutariau duoti spaudai po
to, kai pulk. V. Žukas paskelbė savą versiją. Ar
pulk. Žuko ir šie atminimai prieštarauja vieni
kitiems? Ne visai.

(Bus daugiau)
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ilgalaikiams skelbimams daroma nuolaida
Straipsnius ir korespondencijas redakcija taiso savo
nuožiūra. Nenaudoti straipsniai grąžinami tik autoriui pra
šant. Pavarde pasirašyti straipsniai nebūtinai išreiškia redak
cijos nuomonę. Už skelbimų turinį ir kalbą redakcija neatsako.

DŽIUGINANTYS

ŽENKLAI

Paprastai nedora džiaugtis kieno nors nelaime, ar bent
nepasisekimais. Šį kartą turime tokį atveji, kad toks džiaugs
mas nėra nedoras. Tai Čekoslovakijos įvykiai.
Nenorime ir nelinkime nė vienai, nė komunistinei vals
tybei, pilietinio karo, sumišimų, per kuriuos nukenčia daug
nekaltų žmonių. Ir per šiomis dienomis Čekoslovakijoje įvy
kusias žmonių demonstracijas daug kas nukentėjo. Dėl to
liūdna, skaudu. O visgi tie įvykiai yra džiuginantys ženklai.
Kodėl?
Rugpjūčio 21 dieną suėjo metai, kai Sovietų Rusija su
savo ištikimaisiais sąjungininkais įsiveržė Čekoslovakijon
«tvarkos padaryti», ją «gelbėti iš kapitalistinio pavojaus». Vi
si dar gerai atsimename, kaip «entuziastiškai» juos pasitiko
Čekoslovakijos žmonės. Per tuos metus rusai komunistai pri
vertė čekus atstatyti pačių pasirinktą valdžią, privertė pa
čią komunistų partiją išrinkti Maskvai patinkančius vadus.
Uždarė studentų organizacijas. įvedė griežių cenzūrą laikraš
eiams, knygoms. Varė didžiausią propagandą, kad Sovietų
Rusija esanti didžiausia Čekoslovakijos geradarė, nes išgel
bėjusi žmonių branginamą ocializmą ir tt.
Set štai artinasi to «išlaisvinimo» metinės. Ir milžiniška
Rusija išsigando nykštuko Čekoslovakijos. Grasino gąsdino
nedaryti jokių priešrueiškų demonstrac jų, žadėjo dideles
bausmes neklaužadoms. O štai, čekai to nepabojo. Išėjo į gat
ves ir tankų bei kulkosvaidžių akivaizdoje protestavo prieš
rusų okupaciją! Norėjo protestuoti taikiai, kultūringai. Čekų
minios nešaudė, nesigriebė smurto, iki policija ir kariuome
nė nepradėjo juos mušti, suiminėti, ir net šaudyti Tada iški
lo barikados Tai parodė visam pasauliui, kaip labai čekoslovakai «patenkinti» rusų okupacija ir tvarka.
Antra, kas tas demonstracijas suruošė? Pačių komunis
tų išauklėtas jaunimas ir darbininkija, kuri per 25 metus su
viršum buvo mokoma mylėti ir garbinti Marksą, Leniną, Sta
liną, kuriai buvo skiepijama imtis smurto prieš kapitalistus
kuriems buvo šnekama, jog niekur kitur nėra taip gera gy
venti, kaip komunistinėje santvarkoje. Ir štai tokiu stipriu
komunistiniu maistu maitintas, tokia dvasia persunktas jau
nimas, darbininkija išeina viešai į gatves ir viso pasaulio
akyse sako: «Ne, mums tai nepatinka, mes to nebenoriai, iu
sai nešdinkitės lauk iš mūsų krašto! Mes norim būti patys
savo krašto šeimininkai, mes norim laisvės»! lai yra labai
džiuginantys ženklai! Tai rodo, kad komunistų rojuje ima
augti ne jų pačių sodinti medžiai. Kuznecovo liudijimu, pa
čioje Rusijoje ir mokytieji sluoksniai ir žmonės yra labai ne
patenkinti savo valdžia. Ir ten jau yra demonstracijų. Ir ten
platinami slapti prieškomunistiniai raštai, pačių komunistų
per 50 metų auklėtų žmonių. Rumunija vis labiau pabrėžia
savo teisę į laisvę ir suverenumą. Vengrija šiomis dienomis
irgi pasisakė užmegsianti ryšius su laisvuoju vakarų pasau
liu. Žodžiu — «pavasaris eina Karpatų kalnais». /?usų komu
nistinės ž emos ledai ima aižėt. To pavasario teks ir Lietu
vai. Yra tikra, jog, anksčiau ar vėliau, komunistinė vergija
žlugs, kaip žlugo kitos kapitalistinės vergijos. Tuo džiaug
tis nėra nedora. Tai geri ženklai!

Bendruomenės Valdybos Pirmininko
Žodis Spaudos Baliuje
Nuo pat įsteigimo, «Mūsų Lietuva» gyvuoja aukomis.
Kaip suprasti, kaip išaiškinti tekią padėtį, kai čia pat
S. Paulo mieste, yra tiek laikraščių kurie silpnai pradėjo, o
mūsų dienomis, laikas nuo laiko, jie prideda prie leidžiamo,
dar vieną laikraštį, steigia radio ar televizijos stotis, perka
milžiniškus rūmus, maino senas j aktualesnes mašinas, kai

r

'

i

-.

iittt-r

«Mūsų Lietuva», ne tik pelno neturėjo, bet ir po tiek metų, jai turi pasitenkinti keturiais,
o kiti dviem puslapiais.®
pati savęs neišlaiko.
Tikras laikraštis yra pirma
Mašinos, raidės, kiti įrankiai, laikraštis patys savęs ne
... vjsko informacijos ir orientanusipirko, Jie buvo dovanoti.
Redaktoriai, rašytojai, administratoriai, dirbo ir dirba • cijos organas.
Laikraštis, ypač tuomet, kai
iki šiol be jokio atlyginimo.
«Mūšų Lietuva» nemoka tūkstančiams darbininkų algas. jis yra vienintelis, pasiekia to
«Mūsų Lietuva" nepergyvena streikų, «Mūsų Lietuva išeina kį tikslą, tiktai išreikšdamas
ne kasdieni, tik kas savaitę šešių puslapių, o kiti, nuo dvide visuomenės nuomonę. Tuomet
šimt iki pAtiasdešimt, ir numerio kaina ta pati. ML neturi jisai yra įdomus laikraštis.
Skaitytojas jame ras nuomo
konkurencijos
Kiti laikraščiai kaskart kyla, didėja, o ML nepastovi nių kurioms pritapai ir su ku
riomis nesutinka. Kai apie tą
ant kojų. ML reikia surengti spaudos balių, reikia kad kas
pačią temą skaitytojas susipa
apmokėtų numerio išleidimą, reikia prašyti aukų nupirkti
žįsta su skirtingomis nuomo
naujas raides ir taip toliau.
nėmis, jis turi progos jas dis
Lengva matyti kad kažkas čia yra netvarkoj Sunku gal kutuoti, papildyti ir sudaryti
pasakyti, kur netvarka. Apie tai, būtų naudinga, kad mes vi savo jnuomonę.
si pareikštume savo nuomonę, nes jeigu nemėginsią! šį rei
Skaitytojas žino, kad kiek
kalą išaiškinti, tai kai pristigs m okių vyrų, kaip Vyrų Bro viename numeryje, jis turės
lija, kai neatsiras garbės leidėjų, kai aukotojų skaičius su
progos ką nors išmokti, pa
mažės tai atsisveikinsime su laikraš iu.
matyti, kas galvoja kaip jis.
Mano nuomone, laikraštis «Mūsų Lietuva» neišsilaiko, ka
Skaitytojams tuomet susida
dangi labai maža dalis lietuvių ji skaito, nors jis ir yra vie ro įspūdis, kad laikraštis yra
nintelis lietuvių laikraštis Brazilijoje.
jų. Jie priklauso kokiai gru
Lietuviams nerūpi lietuviškas spausdintas žodis, ar lai pei, o nėra atstumti asmenys
kraštis nėra įdomus.
su kuriais niekas nesiskaito.
Pamėginkime r ors ir paviršutiniškai analizuoti kokį lai
«Mūsų Lietuva», nuo pat įs
kraštį gauna skaitytojas.
teigimo, dar netapo tokiu lai
kraščiu.
Nuo pat pradžios, nors redaktoriai keitėsi, savaitraščio
forma, linija, beveik toji pati.
Nėra mano tikslas kam nors
Šeši puslapiai sudaro laikraštį. Neatsimenu ar kada bu primesti kokią kaltę. Jeigu
vo įdėtas dar vienas lapas, bet jau mačiau tik 4 puslapių. . matyčiau reikalo čia paminė
ti kokį vardą, tarčiau; «Tiju
Atspausdintus puslapius galime taip paskirstyti:
nėiis yra kaltas, nes tiktai
a) vieną puslapį vietiniams, b) vieną puslapį ištraukoms šiandieną viešai pareiškė sa
iš knygų ar kitų lietuviškų laikraščių, c) vieną puslapį pa vo nuomonę, Jeigu jis būtų
saulio naujienoms, d) vieną puslapį skelbimams ir klišėms, tai padarę i ankščiau, ir nors
ej du puslapiai straipsniams.
vienas punktas šio pareiški
mo
būtų priimtas, tai laikraš
Reikia pastebėti, kad kartais straipsniai neužpildo dvie
čio atsakomingieji asmenys
jų puslapių ir tuomet jų vietoje telpa ištrauKos.
per š| laiką jau būtų turėję
VIETINIAI ĮVYKIAI — Talpinami paskutiniame ir kiek progos ką nors naujo padaryt.
penktame puslapyje. — Tai yra laikraščio dalis kuri patar
Kas mano iufįs teisę kriti
nauja skaitytojams. Sakyčiau, kad kas gauna laikraštį, šią
kuoti
tas turi pareigą pasiū
dalį būna! skaito.
lyti kitą kelią.
IŠTRAUKOS — Talpinamos viduriniuose puslapiuose —
Kad dauguma lietuvių skai
įdomu sužinoti apie lietuvius pasaulyje, ką jie veikia, ką tytų *Mū ų Lietuvą, kad pa
galvoja. Tačiau, ištraukos iš knygų, beveik visada neįdomios kiltų ūpas Kam nors talp.nh
Paimkime pavyzdžiui puse antro puslapio. Visa ja buvo talpi skelbimus, ir tuomet laikraš
narna knyga. Kiekviename numeryje yra atspausdinami maž tis pats save išlaikytų, siūlau:.
daug trys knygos puslapiai, ir tokiu būdu tas tęsinys eina
1) Spausdint laikraštį ma
po kelius metus. Po kiek laiko skaitytojas neatsimena pra
žiausia 10 puslapių, pertvar
džios ir nenori žinoti pabaigos.
kant dabartinius skyrius ir
PASAULIO NAUJIENOS — Talpinamos dažniausiai pir pridedant kitus.
majame puslapyje. Kadangi ML yra savaitraštis, tai skaityto
2) Spausdinu visokių nuomo
jas gauna pasenusias naujienas. Jis liktai jas skaitys, jei no nių žmonių straipsnius. Redak
rts pamatyti, ar redakcija nesuklydo, nes su jomis susipaži cija už šiuo» straipsnius neat
i o vietiniuose laikraščiuose, per radiją, per televiziją.
sako ir taiso tik gramatiką,
SKELBIMAI IR KLIŠĖS - Klišės labai retai turi ką kada yra reikalo.
nors bendro su straipsniais. Galime pastebėti, kad jos ne
3) įgalioti korespondentus
pirmą kartą talpinamos, ir tuomet skaitytojui gali atrodyti, visoje Brazilijoje, Kur yra gy
kad jos buvo ten įkištos tiktai užimti vietą, Skelbimai, kurie venama lietuvių, kad jie ap
kituose laikraščiuose sudaro didelę dalį laikraščio pajacų, rašytų vietinius įvykius.
ML yra visiškai užmiršti, supilti į krūvą gale lapo, kur ii.
4) Sudaryti nuolatinių rašy
tojų komitetą.
krai niekas juos neskaitys.
5) Sudaryti komisiją kuri
STRAIPSNIAI — Neatsimenu ar kitos redakcijos skelb
davo, tačiau pasielgdavo taip pat kaip dabartinė redakcija, rūpintųsi skelbimais.
6) Sudaryt1 komisiją kuri
los žodžiais.
rūpintųsi prenumeratomis,
«Straipsnius ir korespondencijas, redakcija taiso savo
Kas turėtų įvykdyti šiuos
nuožiūra. Nenaudoti straipsniai grąžinami tik autoriui pra pasiūlytus punktus?
šant. Pavarde pasirašyti straipsniai nebūtinai išreiškia redak
BENDRUOMENĖ. Nes ji nė '
cijos nuomonę».
ra kokia nors grupė, o joje
Rašytojas, kurio nuomonė yra kitoniška negu redakci telpa visi lietuviai.
Bendruomenės Taryba, vijos, parašęs kelius straipsnius, taip redakciją supranta:
sttomenėsįišriukta,
keičiasi kas
«Atsiųsk straipsnį. Tačiau jeigu nori, kad jis būtų pa
naudotas, tai nerašyk tai ką pats nori, bet prisitaikyk prie dveji metai jir todėl Taryba
redakcijos nuomonės, prie redakcijos interesų. Jeigu tavo pa išreiškia visuomenės nuomo
sirašytas straipsnis, pateks į laikrašti, ir skaitydamas paste nę. Ir juo daugiau Tarybos na
besi, kad buvo padaryta tiek iškarpų, kad, kas ten atspaus riai žinos ko visuomenė nori
dinta, tai nėra tas, ką pats norėjai išreikšti, tai nepyk, nes juo daugitu bus kandidatų.
Gerbiamieji, pareiškiau savo
straipsnius redakcija taiso savo nuožiūra-.
nuomonę, ir žinau kad ir ’jūs
Tuomet talpinti straipsniai vieniems skaitytojams patin pareikšite savąją. Nes mums
ka, kitiems nei šilta, nei šaka. Ir taip yra, kadangi «Mūsų rūpi spaudos išlaikimas. Rata
Lietuva» visada buvo ne visuomenės, bet kurios nors grupės rimas gali prisidėti prie lai
laikraštis. Jos durys niekuomet nebuvo adaros visokių nuo kraščio situacijos.
monių žmonėms.
Juozas Tijūnėlis
iš šešių puslapių, geriausiais atvejais, k^ikurie skaityto B.L. Bendruomenės Pirm kas:
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‘‘...Ir Senas Teberasi”

Partizanu Baladė

Šventa tiesa! I ką jaunas įprasi, tai senas
teberasi Tai gili mūsų senovės patirtis Vaikys
tėje įsigyti papročiai paprastai lydi žmogų visą
gyvenimą. Mėgstame mamytės ruoštus valgius,
pasilaikom mokyklose ir namie įgytą gyvenimo
stilių, malonu ir po ilgų metų sugrįžti į gimtąjį
namą, miestą ir tt.
Kai padejuojama, jog maža mūsų jaunimo
tesimato lietuviškose pamaldose, koncertuose,
vaidinimuose ir kituose parengimuose, kad ma
ža jo organizacij< se, ir teiraujamasi kodėl taip
yra, tai ar ne todėl, kad jau apie 20 metų kaip
mūsų kolonijoje vaikai nebemokmni lietuviškai
melstis, lietuviškai eiti sakramentų, lankyti lietu
viškas pamaldas; kad tėveliai nesiunčia jų į lie
tuvių kalbos, dainos, tautinių šokių pamokas, ne
įrašo j lietuviškas vaikų ii jaunimo organizaci
jas? Mūsų jaunimas nepratinamas iš mažens gy
ve nti lietuvišku gyvenimu. Jis įprato j braziliš
kąjį, ir tas jam yra artimesnis, suprantamesnis,
ten jis ir nueina, jei iš viso kur nors eina.
Kita vertus, tas jaunimas, kurį dar regime
mūsų tarpe ir lietuviškoje veikloje, tikrai buvo
savo tėvelių iš mažens įvedamas i lietuviškojo
gyvenimo papročius.
Tat praktiška, vieninteliai sėkminga priemo
nė palaikyti jaunąją kartą lietuvišką yra;
1. Tėvai su vaikais ^nors kartą per dieną
meldžiasi lietuviškai.
2. Namie tėvai su vaikais kalbasi tik lietu-

KAZYS BRADUNAS

Tik suplojo rankomis tėvas,
Ir atbėgo gražūs žirgai.
— Ko neėdat žalios žolės,
Ko negeriat marių vandenio?
Ir stovi žirgai,
Nė galvų nepakelia.
— Kaip mums ėsti žalia žolė,
Kaip mumis gerti marių vandenai? —
Nuo ąžuolo eina kraujo laštakis
I miško gilumą.

Tik suplojo rankomis motina,
Ir atplaukė baltos gulbės,
- Ko nelesat aukso grūdų,
Ko negeriat sidabro vandens!?

Po žiemos atostogų vėl pra
sidėjo mokslas, Mūsųlietuviš
koji šeštadieninė mokyklėlė
vėl dirba, kruta.
— O kas buvo padaryta iki
šiol? Ko ten išmoko mūsų jau
nieji? Tokie ir panašūs klau
simai gali nevienam kilti. Dėl
to mokyklos vadovybė nori
bent trumpai pasakyti, kas
buvo iki šiol padaryta.
Pradinės mokyklos kurse
įrašyta 18 mokinių. Laike pir
mojo semestro jie turėjo 15
pamokų.
Lietuvių kalbos pamokos bu
vo pravestos pasikalbėjimo
technika. Rodant daiktą mo
kinta atsakyti i klausimą: kas
čia yra? Tam vartota 92 kas
dieniniai žodžiai. Reikia pa
sakyti, kad pradžioje dalis
vaikų nemokėjo nė žodžio lie
tuviškai. Antruoju žingsniu,
jau plečiant tą patį žodyną,
mokinta atsakyti į klausimą:
koks, kokia? Vėliau pridėta
skaitvardžiai, atsakant į klau
simą; kiek? Rašymo dar ne
galima mokinti, nes vaikai su
eitų į konfliktą su vietos ra
šomąja kalba. Tik antrajame
semestre bus pradėta skaity

VIRTUVĖ

Ir plukau gulbės,
Galvų nepakeldamos.
— Kaip mumis lesti aukso grūdai,
Kaip mumis gerti sidabro vanduo? —
Per ežerą eina kraujo laštakis
I miško gilumą.
Ir pravirko sesuo balsu
Ir išjojo brolių ieškoti
Kruvinu laštakiu
I miško gilumą.
viškai. Tai ypač svarbu daryti nuo pat lopšio.
Ir tai nė kiek nekliudys gerai išmokti brazilifi-

Kds paddrytã Sv. Kazimiero lietuviškoje mokykloe?
ti tuos žodžius, kurie jau ge
rai pažįstami, nemokinant jo
kių skaitymo taisyklių.
Praktiškoje dalyje mokinta
lietuvių dainelių. Per tą laiką
jau išmoko mintinai dainuoti
sekančias vaikiškas dainas;
«Traukinys», «Plaukė žąselė»,
«Išėjo tėvelis» ir «Lietuvos
dukra». Motinos Dienai išmo
ko 4 eilėraščius, kuriuos pa
deklamavo sudėtinai.
Gimnazistų užregistruota 10.
Per pirmąjį semestrą mėginta
sulyginti kalbos pažinimą. Da
lis gerai ka’ba, kita vos ne
ves porą žodžių suklijuoa.
Yra ir tokių, kurie nė žodžio
nemoka. Jiems pradžioje pra
vesta paprasti skaitymai su
vertimu į portugalų kalbą ir
atskirų žodžių paaiškinimu,
aktyviai dalyvaujant visai kla
sei. Panašiai kaip ir su pra
džios mokyklos mokiniais
stengtasi sudaryti taisyklingą
sakinį, vartojant minimalinius
vienetus. Praktiškai mokinta
daiktavardžių ir būdvardžių
derinimas. Veiksmažodio «bū
ti» išmokta esamasis, būtasis
kartinis ir busimasis laikai.
Visi tikrinimai pravesti mo

dernia «teste» atrenkamaja
technika. Kai kurie tų klau
simų pasirodys «Mūsų Lietu
voje», kad ir tėvai galėtų pa
sukti galvas, ieškodami tei
singo atsakymo,
Gale semestro pradėta dės
tyti ir Lietuvos istorijos įžan
gą, trumpai paliečiant seno
vės lietuvių papročius, gyve
nimą, darbą ir religiją, ir ši
medžiaga tikrinta tuo pačiu
atrenkamuoju metodu, raštu.
Tėvai Jėzuitai mokyklai pa
dovanojo lietuvių kalbos skai
tymo vadovėlius ir kitą moks
lo medžiagą. Šiuo metu jų pa
talpose vyksta pamokos.
Jeigu kas turėtų kokių abe
jonių, ar norėtų platesnio pa
aiškinimo, prašome atvykti
bet kurį šeštadienį po pamo
kų, 17 vai. Taip pat jei kas
iš tėvų norėtų pamatyti, kaip
vyksta pamokos, gali laisvai
jose dalyvauti.
Prof. A. Petraitis
Lucia Maria Jodelis
APRENDER O LITUANO
Conhecer, saber, aprender
quer dizer engrandecer nos
sa cultura.
Na imprensa vemos «testes»
sôbre variados assuntos: o

kai, kai nueis mokyklon,
3. Vesti vaikus į lietuviš
kas pamaldas ir ruošti pir
mai komunijai bei kitiems sa
kramentams irgi lietuvių kal
ba. (Vėliau išmoks ir portuga
liškai. Reikia mokėti).
4. Būtinai siųsti vaikus į li
tuanistinę mokyklėlę. Jei |tik
tėveliams tai rūpės, jie ras
būdų, kaip vaikus prikalbin
ti, kad jie mielai ten eitų.
5. Katalikų tėvų vaikams
yra kolkas tik viena organi
zacija, tai ATEITIS. Yra jos
kuopelės ir Zelinoje, ir Šv.
Kazimiero parapijoje kokoje.
Siunčiant vaikus į mokyklė
les ir į organizacijų susirinkimus reikia žiūrėti,
kad būtinai nueitų, nors kartais ir aptingsta.
Dėlto, kad kas nors iš giminių švenčia savo gim
tadienį, vaikai neturi apleisti pamokų, ar organi
zacijos susirinkimų. Vaikai nelaikys lietuvių mo
kyklos rimtu dalyku, jei tėveliai dėl menko nie
ko leis jiems pasilikti namie,
Jei šitų čia išskaičiuotų dalykų nepaisoma,
tai patys pasmerkiame savo ateinančią kartą iš
tirpti kitataučių jūrėse. Tokia yra plika, į jokius
šilkus neįvyniota tiesa. Jei mes patys tais daly
kais nepasirūpinsim, kitas niekas už mus jais ne
sirūpins.
J. Vėtra

Sopa de repolho com presunto defumado
Kopūstų sriuba
Ingredientes:
1 - repolho, 1 - presunto defumado/
Raspe o couro do presunto e lave, para ti
rar as impurezas superficiais, pois êste presun
to é vendido sem acondicionamento.
Cozinhe o presunto em agua com temperos
habituais de sopa: não ponha muito sal.
Quando 0 presunto estiver cozido acrescen
te o repolho e deixe cozinhar. Depois retire o
presunto, corte em pedacinhos e misture-os no
vamente na sopa.
Está pronto, despeje na eopeira ejsiva com
pão preto.
Lucia 02-8-69

mundo, a política, o estudo,
as artes.
Acredito, que será util ve
rificar ou aprofundar as nos
sas noticias sôbre a terra dos
nossos pais; LITUÂNIA, sua
lingua, historia, geografia e
conhecimentos gerais.
Ali. D. Petraitis

ocupa o norte da Žemaitija.
Em um lugar as aguas caem.
Esta queda chama-se VEN
TOS KRIOKLYS. Onde se en
contra êste lugar?
A. Em Klaipėda, B. Em Že
maitija, C, Em Letônia.
7 Perto da cidade Papilė
acha-se um castelo. Ali des
cansam os restos do grande
personagem Simanas Daukan
tas, Ele foi;
A. Historiador, B. Poeta,
C. Artista.
8. O autor do Hino Lituano
dr. Vincas Kudirka moreu em;
A. 1858, B. 1905, C. 1899.
9. Todos ouvimos cantar
«Marija, Marija». Maironis es
creveu a sua letra. ]O autor
da música _foi:
A. J. Žilevičius, B. Õ. Sas
nauskas, C. J. Bertulis.

1. Quando afirmamos algu
ma coisa em lituano dizemos;
čia yra, ten yra. A forma ne
gativa ė;
A. Ne yra, B. Nėra C. Ne ira
2. Quando pronunciamos a
palavra «pramoga», devemos
acentuá-la:
A. Na primeira silaba,
B. Na segunda silaba,
G. Na terceira silaba.
3. O que quer dizer a pa
lavra «šaltyšius»?
A, Seniūnas, B Saltas, C.
Žaltys.
10. Como se escreve por
4. Os lituanos que moram extenso o número 19?
A. Deviniolika, B. Devyniuo
na Argentina possuem um jor
nal chamado «LAIKAS». Êle e: lika, C. Devyniolika.
A. Semanario, B. Quinze
RESPOSTAS;
nal, C. Mensal.
5. O que quer dizer em li
1-B, 2-G, 3-A, 4 B, 5 B
tuano a pa avra «rudmėsė»? 6-C, 7-A, 8-C, 9-B, 10-€.
A. Tokia mėsa, B. Grybo
vardas, C. Sena žolė.*}
6. A bacia do rio VENTA
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KUZNECOVO LAIŠKAS
(tęsinys iš 2 pusl.j)
Šita ceremonija yra Sovie
tų Rusijos gyvenimo įprasta
dalis. Bet nepaisant to, Čekos
lovakijos užėmimas buvo toks
nevykęs žygis, ir užuojauta
rusuose čekų tautai tokia di
delė, kad reikėjo daug dides
nių paaiškinimų.
I visus krašto užkampius
pasiuntė tūkstančius propa
gandistų žmonėms paaiškinti,
kad Vakarų Vokietija buvusi
pasiruošusi užimti Čekoslova
kiją. Jei mūsų tankai nebūtų
užbėgę už akių, vokiečiai te
nai būtų buvę kitą dieną,
Mums pasisekė atvykti laiku
ir išgelbėti Čekoslovakiją.»

likti Dubčeką savo vietoje.
Bet, aišku, jis nėra patikimas
vyras. Aistroms šiek tiek atau
šus, jį pakelsim kitu. Jūs pra
dėkit vis dažniau iškelti In
drą ir Husaką. Smirkovskis
— galiu garantuoti — irgi nė
ra mūsų draugas. Tai tamsus
asmuo».
Toliau Junakas sakė: «Aiš
ku, dar bus daug sunkenybių
tačiau viskas yra mūsų ran
koje. Kraštas yra mūsų. Jūs
turite ypač iškelti mūsų gin
kluotųjų pajėgų žmoniškumą.
Buvo tik vienas nemalonus at
sitikiinas, kurį Vakarai labai
išpūtė; per klaidą buvo nu
šauta viena moteriškė".

Gausiame, tarp Maskvos ir
Pragos siuvusių politikų būry
je, buvo ir toks Tūlos «vadu
kas» Ivan Junak. Po vienos
tokios kelionės spalio mėnesį
jis sušaukė slaptą pasitarimą
propagandistams apšviesti, ką
jie turi kalbėti apie Čekoslo
vakijos įvykius. Aš irgi ten
buvau, Junakas buvo ką tik
grįžęs iš Maskvos. Jis taip
kalbėjo:

«Draugai, Čekoslovakijoje
padarėme visa, kas buvo ga
lima padaryti. Atstatyta tvar
ka. Tiesa, kolkas turėjome pa

Šypsodamasis atsakė: «Jau
iškirpau. Šiandien tie žodžiai
butų svarbus gkoziris priešų
rankose. Todėl tenka istoriją

Vakarų Europos žinios ne.
pasiekia Rusijos žmonių. Su
prantama, kad jie įtarė Vo
kietiją. Bet svarbu tai, jog tie
aiškinimai buvo teikiami «slap
tai, šnibždami į ausį». Sovie
tų žmonės yra pratę priimti
už tiesą visa tai, kas yra paslaptom šninždama, nes viešai
skelbiamos žinios yra laiko
mos netikros.
PAMOKSLAI

perdirbti. Taip reikia Reikia
pasinaudoti tik mums, ne prie
šams naudingais faktais*.
Tokiu būdu Rusijoje tik tai
yra tiesa, kas padeda komu
nizmui.

NEŽINOJO
Galvojančios galvos, o ypač
sovietų inteligentija nežinojo
tikrosios Čekoslovakijos pade
ties. Poetas Eugenijus Jevtušenko, įsiutęs pasiuntė sovie
tinei valdžiai protesto telegra
mą, bet greit atsikvošėjo ir
išsižadėjo savo sumanymo. Ir
tai padarė dar laitu, kaip pa
pasakojo vienas slaptosios po
licijos vyras.
Staiga atsitiko visiškai ne
lauktas dalykas. Daugelis at
sisakė balsuoti minėtuose pri
tarimo susirinkimuose. Profe
soriai, rašytojai rašė laiškusįvairių miestų sienose pasi
rodė kreidos įrašai: «Brežne
vai, lauk iš Čekoslovakijos!»
«Barbarai te pasitraukia iš Če
koslovakijos!» Tokie šūkiai
pasirodė net ant Leningrado
miesto statulų. Paplito daug
lapelių, smerkiančių Čekoslo
vakijos užpuolimą. Pagaliau
įvyko net vieša demonstra
cija.
AUKOS

UŽDRAUSTA

Šalia manęs sėdėjęs rašyto
jas Boris Palevoi tuo metu
rengėsi išleisti naują vienos
savo knygos laidą. Joje apra
šė karo nusikaltėlių bylą Niur
bergo teisme. Jis sarkastiškai
man išsitarė: «Jau negana, kad
varo iš proto. Dabar cenzo
rius liepė dar labiau iškarpy
ti mano knygą. Vaizdavausi,
kad po tiekos karpymo, jau
nebebūtų kas iškirptina. Ta
čiau, atrodo, jam nepatinka,
kad aš įdėjau nacio Georingo
kalbą, kai jie 1939 metais ūžė
mė Čekoslovakiją. Jis, maž
daug taip kalbėjo: «Paimkite
valdžią ir suniekinkite kitus,
paskui pastatykite kitą val
džią. Ta
šdirbs tinkamą
programą ir oficialiai ją pas
kelbs. Bot neužmirškite viso
se gatvių sankryžose pastaty
ti tankus*.
Aš jo paklausiau: «Argi tą
gabaliuką iškirpsi? Juk tai yra
istorija!»

ĮTARIMAI

Tiesa, demonstracija buvo
mažytė — vos septyneto žmo
nių: Larissa Daniel, Babicky,
Deloi.-© Pavel Litvinov, Drem
liūgą, Finanberg ir Gorbačtvs
kaja. Bet rusų aplinkybėse
jie pasielgė kaip pirmųjų am
žių krikščionys, sąmoningai
pasiaukodami paliudyti, jog
«ne visi Rusijos piliečiai pri
taria smurtui, kuris buvo pa
darytas visos tautos vardu*.
Minutę ar dvi, iki juos areš
tavo, jie nešė iškeltus plaka
tus su įrašais: «Mums gėda
dėl užpuolikų»; «šalin rankas
nuo Čekoslovakijos!». Šian

Stasys Lapienis

Naujasis adresas:

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

Rezidencija:
R. Joaquim Piza, 204
Tel. 31-2548

Prieš lipdamas laivan plauk
ti į Londoną, centrinėje ko
munistų partijos raštinėje ga
vau tokių patarimų: «Jei kas
iūsų paklaustų apie Čekoslo
vakiją, tai nieko neatsakyk.
Neduok interview (pasikalbė-

ĮSIDĖMĖTINI ADRESAI:
LIETUVOS ATSTOVYBES
URUGUAY, MONTEVIDEO
p. Anatol. Grišoaas, Ciudad
de Paris 5836, Tel. 50-2180.
Veikia kasdien prieš piet.

LIETUVIŲ BAŽNYČIA VILA
ZELINA; Rua Inacio ir A'v
Zelina, Mons. Pio Ragažips
kas, Tel. 63-5975.
Liet. Bendruomenė, pirmiriiiikas p. Juozas Tijūnėlis
Rua latai, 150 — Casa Ver
de, Tel. 266-0346.
TĖVAI JĖZUITAI: Rua Juatindiba, 20 Parque da Mooka
— Tel. 273-0338 arba 92-2263
LIETUVIŲ KALBOS
PAMOKOS S. PAULY:

MOOCA, Rua Juatindiba, 20
šeštadieniais 14 vai.

LIETUVIAMS PAMALDOS
LAIKOMOS
V. Zelina parapijoje kasdh
ną ir kiekvieną sekmadienį
kaip iki šiol
Šv. Kazimiero parapijoje :
Parque da Mooca Rua Juatin
diba, 20.
Sekmadieniais ir šventadk
niais 8, 10 ir 17,00 vai.. Darbi
dienomis 7 ir 7,30 vai., arbi
atskirai susitarus dėl laiko
kai turimos metinės ar 7 d
mišios;
Išpažintys čia klausomoi
kasdieną prieš mišias,
Pirmą mėnesio sekmadieni
Parque das Nações 1® vai
V. Carolina 15 vai.,
Casa Verde, 17.15 vaL
Antrą :
Jaçana klierikų kopi. 8,38 vai
8om Retire, 10 vai
Utinga 16,30 vai.,
Trečią:
Agua Rasa 8,30 vat,
Moinho Velho 11,30 vai.,
Lapa 16,30 vai.,

(pabaiga 6 pusi.)

I
Didelis pasirinkimas medžiagų ir skoningas <
pasiuvimas, LAURO SANDRON vyriškų rūbų

Aleksas Kalinauskas
Advokatas

Slaptoji policija visų tų įvy
kių buvo ^smarkiai sukrėsta.
Ji ir dabar tebesistengia gau
ti leidimą vąrtoti Stalino lai
kų priemones. Daug žmonių
atleista iš įvairių užimtų vie
tų, daug nubausta, įkalinta,
teista, pasmerkta, o kraštas
vistiek cebeprotestuoja.
Kartoju: atsitiko kažkas vi
siškai nauja Sovietų Sąjungo
je. Kažkas neįtikimo, labai di
džio! Nors tai ir atrodo labai
mažas dalykas. Argi iš tiesų
kas nors pasikeitė?
Mes, rusai, nebeišmanome,
ką besakyti jums, Čekoslovakai,nei kaip bepažvelgti į akis
Mes rengiamės susitikti koki
nors V&karų žmogų, tai (poli
cija) jau nebeįaakinėja naudo
tis demagogika su jais kal
bant, o stačiai liepia tylėti.

Administradora e Imobiliaria Bernardos Ltdaatsakomasis bendrininkas Gil Prestes Bernaries
Praça Antonio Prado, 33, — 4* andar, conjunto 401.
Telefonas 33-1443 — São Paulo.

namų reikmenis.

Avenida Sapopemba, 5761, V. Guarani

dien visi protestuotojai Si
bire.
O visgi visa Rusija išgirdo
apie juos kalbant, ir gerbia
jų drąsą. Ir Tula, kur tuo me
tu gyvenau, įvertino jų žygį,
paskleisdama daug ranka pa
rašytų lapelių ir sumetė juos
į pašto dėžutes. Vieną lapeli
atsivežiau į Londoną. Parašy
ta: «Drauge, valdžia pažeidė
krašto konstituciją ir suėmė
Raudonosios Aikštės demons
tracijoje dalyvavusius asm©
nis, protestavusius prieš Če
kijos užėmimą. Tegyvuoja žo
džio, spaudos ir susirinkimų
laisvė! Tai perrašyk ir duok
kitiems».
SUKRĖTIMAS

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

naujose patalpose parduoda įvairias
statybos medžiagas bei visokius

DEPOSITO PARATODOS

pusi è

LIETUVA.

SIUVYKLOJE LAURO
Rua do Orfanato, 686, — V. Prudente — Fone 63-5294
São Paulo

Medžiaga parduodama ir išsimokėjimui
i teikite ir įsitikinkite medžiagos ir darbo kokybe ir kaina

Raštinė:
♦ 15 de Novembro, 244
4.0-Sala 19- Tel. 37-0324

Paskutinį:
Vila Anastacio 8,30 vai
Vila Bonilha 11,15 vai.
V. Prudente 18 vai.

«MUSŲ 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.

SKAITYKITE
lt
PLATINKITE VIE
NINTELI PIETŲ AMERIKOS
SAVAITRAŠTI « M 0 S (,’
LIETUVA».

VIENINTELIAI ATSTOVAI GARSIOJO VANDENS LINDOYA

no 14,00 ik! 18,00 vai.

ÍUMACJ CARRIEEI

JONAS JAKUTIS

Lindoya vanduo yra donai žinomas gėrimas
Kurio puikų veih.tua į žmogaus sveikatą jau
visi yra vienbalsiai pripažinę. Pabandykite,
sitikinkite ir visados naudokite!

RUA COSTA BARROS, 362

TEL. 63-3285 - VILA ALPINA

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

Turi įvairiausių statybos medžiagų, geležinių^daikų, indų bei darbo įrankių.
Lietuviai pirkim pas lietuvius I

Caixa Postal 3967
C%®G
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PAULO
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Kviečiame mielus tautiečius, tautietes, tėvus ir jau
nimą dalyvauti Vila Zelinos Šeštadienio Mokyklėlės mo
kytojos, dabartinės -Žilvičio* sambūrio vadovės, uolios
įvairių lietuviškųjų parengimų bendradarbės panelės
LEOKADIJOS ALEKNAVIČIŪTĖS, išvykstančios Portu
galijon Coimbros universitete studijuoti mediciną,
• UA JUATINDIBÂ, 20 — P. DA MOÓCA

ŠV. KAZIMIERO PARAPIJĄ.

Grjžo iš Amerikos plė. Re
gina Braslauskaitė, uoli «Auš
ros* choro narė ir buvusi Ii
tuanistinės mokyklos mokyto
ja. Amerikoje mokėsi anglų
ir lietuvių kalbų Anhurst Ko
legijoje, o gyveno studenčių
bendrabutyje. Putnam, Coan.
Džiaugiasi gauta proga pagy
venti ir pasimokyti Ameriko
je, o gal dar labiau džiaugia
si laimingai sugrįžus pas sa
vuosius, kurių buvo labai nšsiilgusi.
•
nw—oan
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P. Mečys Paleckis, firmos
pasiųstas jau visas mėnuo ke
liauja po Šia irės Ameriką tar
nybos reikalais. Žada grįžti
ateinančią savaitę,
na—ii
üimnaauií

Europoje tarnybos reika
lais lankosi inž. p. Algirdas
Šlepetys. Žmona praėjusį sek
madienį grjžo iš Šveicarijos,
po gerų atostogų.

—

SÃO

'PAULO, 13

no «Mūsų Lietuvos» numerio
išleidimui davė 75 ncr.
Visiems dėkinga
ML Administracija
n—ui
iiunvii

IŠ BLB SAVITARPIO PAGAL
BOS TARNYBOS VEIKLOS

Rugpjūčio 22 d. įvyko Lie
tuvių Savitarpio Pagalbos Tar
nybos valdybos posėdis Po
sėdyje buvo konstatuota, kad
jau šelpiamos 9 lietuvių šei
mos. Jos sušelptos . 165 ncr.
ir rūbais bei a • alyne.
Tarnyba gavo aukų 401 ncr.
iš lietuvių ir Sv. Juozapo Vy
rų Brolijos. Tautiečiai suau
kojo nemaža rūbų ir avaly
nės. Paskutiniu metu gražų
čiužinį ir rūbų paaukojo Br,
Danilevičienė (Mooca) ir di
delę rūbų dėžę Jurgio Matelionio šeima (Casa Verde\
Pinigais aukojo Jonas Jakutis
2o ncr. ir po 10 ncr. Al. Vinkš
naius ir Ricardo Gerenesez.
Pagalbos Tarnybos vaidyba
yra nutarusi nemaišyti šalpai
skiriamųjų aurcų su Leokadi
jos Aleknavičiūtės studijoms
aukojamaisiais, valdyba įpa
reigojo savo iždininką J. Bau
ži užvesti atskirą Aleknavi
čiūtės Studijų fondo sąskaitą.
Aukų rinkėjai turi atskirai pa
žymėti, jei davėjas savo au
ką skiria šiam fondui.
Valdybos paprašyti 10 tau
tiečių sudarė būrelį, pasižadė
darni kas mėnesį skirti šiam
fondui auką. Be jų šiam stu
dijų fondui aukojo 120 ncr,
J. Baltaduonis, 50 ncr. H. Va
lavičiaus šeima ir per J. Sliesoraių bei oociedade» Brasi
leira de Educação: JOO ncr,
Guyana b. a., industrias Bra
siieiras de Matérias Plásti
cas 100 ncr. Fabrica de Bo
tões Corozita, S. A. Taubaté,
100 ncr. Imustrias Alibeiti,
S. A., São Caetano do Sul ir
100 ncr. Sr. Jose Ferreira de
Paula, rua Piai. Capital.
iaip pat prie Aleknavičių
šeimos yra susidariusi tautie
čių grupelėmis, kurie mėne
sinėmis aukomis irgi remsstu
dentę Aleknavičiūtę.

DR.

ANTONIO S I A U LYS
Č. R. M. 10.647

Cirurgião da Santa Casa de São Paulo
Medico da Cruzada Fio Jriarcia
Especialista em Obstetrícia pela Maternidade de S. Faulo
Clinica de Adultos e Crianças — Moléstias de Senhoras
Fartos — Operações
Horário; Das 12 as 14 e das 19 as 21 horas
Jonaultorio e Residência RUA DOS TRILHOS, 1576
Moocaj Fone 92-3991

KAIN

KUZNECOVO LAIŠKAS

IŠLEISTUVĖSE
rugpjūčio 31 d., sekmadienį, 16 vai., JAUNIMO NA
MUOSE, Vila Zelinoje.
Bus vaišės ir įdomi programa,
su įvairiais «Žilvyčio sambūrio numeriais, dainom «Spin
dūlio» okteto, vadovaujamo L, Ralicko, fantais ir kitais
numeriais.

išleistuves rengia «Žilvičio» sambūrio Tėvų Komi
tetas Tačiau prie jų prisidėti kviečiame ir kitus sam
būrius bei draugijas.

RENGĖJAI

LABAI NUOŠIRDŽIĄ PADĖKĄ

visiems dalyvavusiems a a. JUOZO MATELIONIO pasku
tmėse gyvenimo valandėles^, šermenyse, laidotuvėse,
šv. Mišiose, pareiškusiems užuojautą šiose skausmo die
nose ir padėjusioms, ypač lietuviams kunigams, Lietu
vių Katalikų Bendruomenės Chorui ir šv. Juozapo Vyrų
Brolijai reiškia
visa MATELIONIŲ šeima
4DOMU LAIŠKAS
IŠ KAUNO

Vienam Mokos lietuviui
draugas iš Kauno tarp kitų
naujienų įterpė ir tokių mums
naudingų žinių:
«Mums labai malonu, kad
neužmiršot savo kalbos, tėvy
nės, jos dainos, ir dalyvauja
vėl stipriau sunegalavo p.
te lietuviškose iškilmėse. Pas
Kazys Musnickas, daug dar
mus irgi dabar daug ir gražų
bo anksčiau įdėjęs j dr. Vin
dainų yra, bet nėra viskas
co Kudirkos namų aptvartaip, kaip mes skelbiame: Mes
kymą
dainuojame: Lietuvi, prikąsk
liežuvi, nes priešas seka muši
ll—ĮI
iiizãÜRÜiii
ir tai dainuodamas ne vienas
apsilieja ašaromis...
CASA VERDE
Pragyvename neblogai. Mais
to turime, nors ir labai rink
Sekmadienį, rugsėjo mėn.
tis
negalime. Rūbų irgi turi
7 dieną 17,15 valandą Casa
me, nes pensijoje būnant ma
Verde Nossa Senhora das Do
žiau
nusinešioja.
res bažnyčioje bus mišios už
Bendrai pas mus ir uždar
a.a. Juozą Matelionj. Pirmą
kartą čia lietuviškas mišias
biai žemi. Jei kas prieina «pa
kombinuti», tas ką nors nu
giedos ‘Aušros* choras, o
perka, bet yra labai rizikinga,
rugsėjo 14 mišios už jį bus
Kambarius turime valdiškus
Tėvų Jėzuitų koplyčioje 17
o
kas
buvo aukščiau, viskas
valandą, užprašytos ^«Aušros»
choro.
dingo. Tačiau mums senatvė
je jau ir nebereikia nieko.
gnmiii
nm—wijj
Jūsų siuntinuką naudojame
ir džiaugiamės, kad tokį siur
UŽSIMOKĖJO UŽ M. L.
prizą mums padarėte ir dėko
jame
jums. Mums labai nes
20 ncr. Petras Žarkauskas,
magu, kad negalime ir Jums
po 15 ncr. J. Kamarauskas,
ką nors prisiųsti.
Ignas Verbickas, Lietuvių Ka
Pavasaris pas mus buvo vė
talikių Moterų Draugija vie
lyvas, tad sėja javų, medžių
žydėjimas buvo vėliau ir ja
Atende-se com hora marcada į vų valymas bus vėlybesnis
kokia pusantros savaitės.
DR.JONAS NICIPORCIUKAS
Šiuo laiku (rašo liepos ga
Cirurgião Dentista
le. Red.) jau yra uogų, bet
p/ Universidade de São Paulo
RAIOS X
obuoliai, vyšnios, pamidorai,
Consultorioíj Rua Çap7 Pacheco Chaves, 1206j
agurkai dar tik prasideda ir
Vila Prudente, Tel. 63-5352
rinkoje dar viskas brangoka,
tad laukiame atpingant.
Septynioliką mėtų buvau iš
tremtas į Sibirą, atskirtas
II—III
ÚSQBQBÜ

ATSKIRO

nūn žmonos. Kentėjom abu
su šeima, aš tenai, o ji ru ma
žais vaikais likus čionai, Tuo
jau po karo prasidėjo kova
tarp savęs. Atėjūnai norėjo
naują tvarką įvesti, o kiti lai
kėši daugiausia miškuose Vai
džia suorganizavo vietoje sau
palankius žmones, prisidėjo
kariuomenė, milicija, tad ir
žudėsi vieni kitus. Daug ne
kasų žmonių žuvo ir daug iš
vežė Sibiran.
Galimas daiktas, kad praei
tas karas, ištrėmimai pokario
metais, taip pat ir nuo vokie
čių rankos žuvo lietuvių apie
pusė milijono.
kiek buvo
sužeistų ir nukentėjo, sunku
ir suskaičiuoti.
Šiuo laiku jau bent ramu,
ir naktį gali ramiai pramie
goti, o buvo, kad nežinojai
guldamas, kur jau ryt rytą
atsidursi. Gyvenimas dabar
jau lyg ir eina normalia vė
že, bet jau kitokia tvarka.
Yra kaikas ir nemažus pa
žangos, pav. sveikatos atžvil
giu, senatvės aprūpinimas ir
kt. Bet žemės ūkyje pažanga
nežymi. Tiesa, žemės ūkyje
beveik viskas mechanizuota,
apdirbimas lengvesnis ir jau
vidutiniai užauga. Bet mes tu
rime maitinti atvykėlius ir
remti kitus brangus, tad mū
sų žmonėms tai atsiliepia, ma
žiau belieka ir gyvenimo ly
gis nelabai aukštas. Tikimės,
kad kiek gerės, jei nebu ko
kių karų.
Užteks rašyti...
Atsiminkime, kad tai rašo
Kauno miesto gyventojas. Kol
chozuose (kaimuose) gyveni
mas yra kurkas sunkesnis, ^ir
todėl kas tik gali, ypač jau
nimas veržiasi į mieštus.
PATVIRTINA, Šito laiško

LIETUVOS NACIONALINĖ
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTE

(pabaiga iš 5 pusi.)

jimų su žurnaliatais), Sal
esąs labai užimtas. Jei
visiškai nebntų galima ii1
Sukti, tai tegu vertėjas sč
jiems, ką jis pats išmano.
Sykį, dar gerokai prieš r
koslovakijosįužėmlmą, šne
jausi su draugu čeku Jare
Pragoję, ant Poltavos u'
kranto. Jis manes paklai
«Ar galimas dalykas, kad
jūs turėsite protingų vao
Žmoniškų, išauklėtų vad
Ar galima tikėtis iš Rytų
nors padoraus?»
Atsakiau: «Mano supratin
niekas negali atsakyti jum:
šitą klausimą. Nei Musijo
nei pačiame Kremliuje. 2;
čio oloje kažkas ima krutė
Sąjūdžiai, kurios «Julop» etc
giasi nuslopinti. Bet niek;
nežino, kokių priemonių ji
griebsis tautai įbauginti ir p
šauliui įspūdį padaryti. Pat
nesitikiu n.eko gera*.
Pavartojau žodį «Jolop». Juo
mi noriu nupiešti žalčių urvą
saugančią būtybę. Tai yra
Ukrainietiškas žodis ir jis reiš
kia maždaug tą, ką ir Jonata
no Swift raštuose žodis «JA
HUU!», t.y, perdaug užsispy
rusi vyrą, kurs pe daug pasi
tiki savimi.
Čekoslovakijos Tauta! Mes,
rusai, gėdimės savo valdžios!
Ji rugpjūčio 21 dieną paver
tė viena gėdingiausių mūsų
istorijos data. Aš. rusas rašy
tojas kurio daug veikalų jūs
priėmėte Čekoslovakijoje, mal
dauju atleiskit Rusijai.
Kas atsitiks — nežinau. Tik
tiek žinau, jog rusai yra ge
ri, padorūs talentingi, ir ken
čia. Žinau, ką turim daryti.
Turim kovoti. Ir neturim pra
rasti vilties. Bet kokia kaina
turim išsaugoti padorumą, ge
rūmą, kurių dar yra pasauly
je. Kito nieko nebijome.

mintį patvirtina ir Amerikon,
Kanadon pasisvečiuoti atvy
kę iš Lietuvos žmonės. Ir jie
pasakoja, jog Lietuvoje yra
labai pigūs butai, pigus važi
nėjimas autobusais, geležin
keliais, pakankamai kuklaus
maisto, daug įvairių mokyklų
nors universitetan patekti ne
gali, kas nepriklauso komu
nistų organizacijoms. Labai
brangūs drabužiai, avalynė,
jų trūksta. Norint nusipirkti
maisto, drabužių ir kit be
veik visada reikia stovėti ei
lėse, o kiek vėliau atėjęs ga
Ii ir nebegauti.
liaunamu

’•

liaunai!

ADVOKATĖ IRENA GRITĖNAS — SPINĄ’ *•'

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

Liet. Kat. Šv. Juozapo Vyrų
Brolijos

VEIKLOS KALENDORIUS.

Spalių 19 d. piknikas į Ju
rubatuba.

Lapkričio 16 d. Piknikas
Praia Grande, Santos.

