
PLAČIAJAME PASAULYJE
Ko Pasieks Jungtiniu Tautu Sesija

NEW YORKAS. Praeita savaitę prasidėjo New Yorke 
Jungtinių Tautų plenumo posėdžiai. Šios 24-tos sesijos posė 
džiuose dalyvauja 126 tautų atstovai. Viename iš pirmųjų 
posėdžių kalbėjo JAV prezidentas Richardas Niksonas.

Dėl Taikos Vietname
Prezidentas Niksonas jame kreipėsi į visu šių tautų ats 

tovus, kviesdamas padėti pasiekti taikų Vietname. Jis primi
nė, kad amerikiečiai jau ilgas laikas aebebombarduoja Šiau 
rés Vietnamo, kad atitraukė dalį kariuomenės ir kad iki gruo 
džio 15 d. atitrauks dar 60.000 savo karių. Jis laukia iš Šiau 
rėš Vietnamo ir Vie.kongo panašių darbų. Bet iki šiol jie 
neparodė nieko. Derybos Paryžiuje n ina j priekį... Ameri
kiečiai nori karo pabaigos, bei negali atsisakyti padėti Pietų 
Vietnamo liaudž ai pačiai laisvai apspręsti savo likimą.

Prasideda derybų metas
Niksonas priminė JAV-bių pastangas pradėti tiesiogines 

derybas su Sovietų Rusija dėl atominių ginklų gamybos ir jų 
vartojimui apriboti. Bet jos vis atidedamos Jis pareiškė, 
kad J XV ir Sovietų Rusija jau palieka susidūrimų erą ir pra 
deda derybų laikotarpį.

Sovietu Rusija neatsiliepė

kiekvienas jų užpuolimas ga
li iššaukti atitinkamą mūsų 
reakciją».

Jei taip apsispręstų demo
kratinės ir laisvosios tautos, 
priklausančios Jungtinėm Tau 
tom, tai Sovietų Rusijos ir ki
tų komunistinių kraštų užsi
puolimai ir veržimasis į prie
kį greit aptiltų ir būtų pa
siekta daug kur taika.
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BRAZILIJA
Nesenai išleistas naujas de 

kretas įstatymas, kuriuo nūs 
tatomos veikios sritys Civili
nei ir Ksriuei Milicijai bei Ci 
vilinei Guardijai. Tai pageri
na policijos veiklą. Tačiau 
dar nėra vieningos visų poli
cinių jėgų auštosios vadovy
bės, kuri įgalintų jų raciona
lų ir sėkmingą panaudojimą.'

Rugsėjo 22 d. valdžia išlei
do parėdymą, kuriuo mažiau
sias darbininkų atlyginimas 
pakeliama- 20%. Taip pat pa
keliamos ir pensijos.
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laikraščiui suteikia jau nebe 
pirmą kartą. Jis taip pat vi
sada matomas visuose mūsų 
lietuviškuose parengimuose. 
Kaip iabai jis vertinu lietu
viškos kultūros reikalus liu
dija ir jo\stambi auka «Auš
ros» chorui.

Nuoširdus ačiū ir geriausi 
linkėjimai tam kukliam gerã- 
širdžiui geradariui!

«.Mūsų Lietuvos» 
Administracija

Šis Niksono šauksmas į taiką Sovietų Rusijos nutylėtas. 
Jos Užsienių Reikalų ministras Andrei Gromyko, kalbėdamas 
kitame plenumo posėdyje, praktiškai nieko į tai neatsakė. 
Jis tik kaltino JAV-bės už karą Vietname Be to, jis kvietė 
sušaukti pasaulinę konferenciją svarstyti saugumo reikalus. 
Sakė, kad Suomija pasiūlė savo sostinę Europos valstybių 
atstovams apsvarstyti Europos srities saugumo reikalus.

Brazilija kaltina veidmainingumu...
Pats pirmasis Jungtinių Tautų 24-je sesijoje kalbėjo Bra 

zilijos kancleris Magalhães Finto Jis kaltino valstybes už 
ginklavimosi lenktynes. Kaltino ir veidmainingumu, kad vie 
toje veiksmingos «ginklavimosi kontrolės» didžiosios valsty
bės vis kiša .«nusiginklavimo konferencijas» yra iliuzija. Taip 
pat jų labai daug kalbama apie gimdymų kontrolę išvengi
mui socialinių ir tarptautnių kivirčų, nors gyvybę reikia la 
biau vertinti už mirtį bei ginklus. Priminė, kad didžiosios ir 
ūkiškai pažengusios tautos nori vienos išnaudoti vandenynų 
turtus. Be to, jis karčiai išmetinėjo atstovams, kam jie visus 
svarbesnius klausimus palieka spręsti JT Saugumo Tarybai. 
Ši yra sudaryta iš 15 narių. Dažnai joje viską apsprendžia 
4 didžiosios valstybės, o dažniausiai dvi pasaulio superpoten 
cijos — JAV ir Sovietų Rusija. Taip Jungtinės Tautos atsi
sako savo teisių o šios dvi galybės sprendžia viską pagal 
savo interesus arba vistiek jų neišriša, nenorėdamos atsisa
kyti savo naudos.

Vėl pasitvirtino
NEW YORKAS. Jungtinių Tautų generalinis sekretorius 

U Thant rugsėjo 20 dieną buvo sukvietęs 4 didžiųjų valsty
bių užsienių reikalų ministrų sueigą, Nėra viešumoje žinomi 
šios sueigos rezultatai. Tačiau daugumas stebėtojų yra pesi
mistiški — nieko pozityvaus nenntarė. Jos nenori imtis jo
kių atsakomingų veiksmų įgyvendinti taiką tarp Izraelio ir 
Arabų Valstybių.^

Vėl pasitvirtino amerikiečių žurnalisto |James Restono 
žodžiais išreikšta padėtis: «Maskva gali apginkluoti, bet ne 
sulaikyti arabus. Vašingtonas teikia ginklų Izraeliui. Bet jis 
Bepasiekia pristabdyti šią šalį. Tokiu būdu kova ne tik vyks 
ta toliau, bet kas kart aširėja šioje srityje, kur susitinka 
Europa, Azija ir Afrika».

Jei taip apsispręstu ir vykdytu.
TEL-AVIV. Goldą Meir. kalbėdama apie Izraelio atsiker 

šijimo puolimus Egipto už Suezo kanalo, pareiškė žurnalis. 
tams: «Mes turime teisę gyventi laisvi. Izraelis siūlo ara
bams pradėti taikos derybas. Tačiau ši represalija ir kitos 
turi Egipto valdžiai bei kitoms arabų šalims būti įspėjimu:

NAUJOS RIAUŠES
PETRAS RAKALNIS

1689 metais Anglijos kara
lius Jokūbas II norėjo palauž 
ti Ulsterio protestantų įžūlu
mą ir apgulė Londonderry 
miestą. Bet atkaklūs protes
tantai sumušė jo įjkariuomenę 
ir Jokūbas H turėjo pabėgti 
į Prancūziją. Nuo to laiko 
Londonderry protestantai kas 
met švenčia tą pergalę ir įžu 
liai rudo katalikams, kad jie 
yra tikri krašto šeiminiūKai.

KULKOS IR LIEPSNOS

Šįmet, liepos mėnesio vidu
ryje, maždaug po dešimties 
mėnesių nei amumų visame 
Uisterio krašte, apie kuriuos 
jau buvo rašyta ML, vėl atsi
naujino senos žaizdos ir ka
talikai susikibo su protestan
tais kaip reikiant. Progą toms 
kruvinoms riaušėms davė Lon 
donderry protestantų šventė, 
kuri savo akiplėšiškumu už
gavo katalikus. Esant jau ir 
taip gana įtemptai nuotaikai, 
kai kas protestantus atkalbi
nėjo, kad nedarytų eisenos. 
Bet kur tau! Jie ne tik neat
sisakė nuo eisenos, bet dar 
privežė autobusais žmonių, 
kad eisena būtų demonstrty- 
vi. Tai buvo tikra katalikų 
provokacija, ir nėra ko ste
bėtis, kad keliolika paauglių 
paleido į protestantus akme
nis. Šit, žinoma, taip įtūžo, 
kad nebeišlaikė saiko ir pra
dėjo kruvinas riaušes: plytos, 
akmenys ir benzino bonkos 
pradėjo skrieti į katalikų gei- 
les, stovinčias pasižiūrėti pro 
testantų eisenos.

Kur kyla riaušės, ten šau
kiama policija. Bet London

derry policija, susidedanti 
daugumoje iš protestantų, pra 
dėjo vanoti tik katalikus ir 
sukėlė dar didesnį jų pasipik 
tinimą. Kovojo visą naktį, o 
paryčiais degė krautuvės ir 
benzino pardavimo|stotys. Tik 
ašarinės dujos, paleistos į ka 
talikų pusę, privertė juos iš
sisklaidyti. Bet sekančios die 
nos pavakariais riaušės vėl 
atgijo.

Pasklidus gandui apie Lon
donderry įvykius, Belfasto ir 
kitų miestų katalikai pradėjo 
burtis ir pliekti protestantus. 
Didžiausios riaušės vyko Uls
terio sostinėje, kur katalikai 
sudaro daugumą. Visų pešty
nių pasėka: 9 užmušti ir apie 
500 sužeistų. Peštynes làbiau- 
įkaitino -irijos ministério pir 
mininko kalba, kuris siūlė pa
kviesti į Ulsterį arba Jungti
nių Tautų, arba Anglijos-Airi 
jos kariuomenės dalinius, nes 
vietinė policija pasirodė ne
pajėgi.

ĮSIKIŠO ANGLIJA

Nors Ulsteris yra autonomi
nė Anglijos provincija, bet 
britų premijeras negalėjo į 
tuos įvykius žiūrėti šaltai. Nu 
traukęs atostogas, jis pasita
rė su vidaus reikalų ministe- 
riu, o paskui su Ulstero pre 
mieru. Buvo sutarta, kad An 
glija siųs reikalingą ^kareivių 
skaičių ir prižiūrės tvarką.

Atvykus pirmajam anglų da 
linini į Belfastą ir Londonder 
ry, atsikvėpė ir katalikai, ir 
anglai. Šiomis dienomis riau 
šių paliestas vietas kontro

liuoja apie 9,000 anglų ka
reiviai, o vietiniai žmonės 
pradėjo valyti gatves ir vers 
ti išdegusius namus. Tačiau 
abipusė neapykanta, užsitęsu
si jau 280 metų, dar teberuse 
na visų širdyje, nes protestan 
tai nori ir toliau laikyt.1 airius 
katalikus antros rūšies pilie
čiais. Katalikai pagrįstai nu
siskundžia, kad jie negali bal 
suoti, negauna geresnių vie
tų ir tt. Policija yra tarsi pro 
testantų armija. Todėl ir An
glijos premjeras, pažindamas 
padėtį iš arti, pareiškė, kad 
Ulsteryje reikia daryti refor
mas, kurios buvo reikalingos 
jau prieš daug laiko. Taip kai 
bedamas, jis oficialiai pripa
žino katalikams daromas skri 
audas. Nors Ulsterio premje
ras žada įsileisti kataliką į 
ministerių kabinetą, bet to 
neužtenka. Tikros ramybės ir 
tikro sugyvenimo Ulsterio 
žmonės susilauks tik tada ka 
da katalikams bus pripažin
tos lygios teisės su protestan 
tais. Ulsterio riaušių priežas
tis nėra religinė, bet sociali
nė. Ulsterio katalikai nenori 
toleruoti diskriminacijos ir, 
suradę bet kokią progą, tai 
pareiškia viešai Žinoma, so
cialinių nelygumų negalima 
išlyginti nei plytomis, nei po
licijos priemonėmis. |Bet tas 
tas teisėtas katalikų maišta
vimas iškėlė aikštėn įsisenė
jusias negeroves, kurias Uis 
terio parlamentas turi įstaty 
mals panaikinti. Kitaip įžieb
ta ugnis liepsnos ir toliau.
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IS LIETUVOS VYČIU 
VEIKLOS

JAV-se veikią Lietuvos Vy
čiai yra katalikiška senosios 
emigrantų kartos lietuvių jau 
nimo organizacija. Ji veikia 
kuopomis, rajonais ir veikliu 
centru.

> 26-JI NEWARKO KUO
PA turėio savo narių susirin
kimą aptarė įvairius reikalus 
ir išrinko savo atstovus į me 
tini Vyčių seimą.

^ČIKAGOS VYČIAI turi 
nusipirkę didelius namus su 
sale. Salę naudoja ne tik Vy
čiai, bet ir kiti lietuviai viso
kiems viešiems ir šeimyni
niams parengimams.

> VYČIŲ CHOR S uoliai 
repetavo, padarė ’keletą pa
rengimų dalyvavo rdšytojos 
Birutės Pukelevičiutės orga
nizuotam® vaikų plokštelės 
išleidime. Šio Illinois-Indiana 
apygardos Vyčių choro sezo
no jaukios užbaigtuvės buvo 
VI.13 Vyčių salėje Čikagoje,

/

-4- Vyčių Seimas įvyko šie
met rugpjūčio 21 24 d. Robert 
Triet viešbutyje Newarke 
(New Jersey). Jis buvo labai 
įdomus. Jame su ypatingu 
grožiu pasirodė «RÜTuS AN
SAMBLIS" savo choro daino
mis ir tautiniais šokiais. Sis 
ansamblis yra suburtas radi
jo valandėlės «Lietuvos Gar. 
sai» vedėjo Jokūbo Stuko 
1941 m., vieno iš žymiųjų Vy 
čių veikėjų. Prieš pabėgė- 
liams-tremtiniams atvykstant, 
jis buvo vieninteliš visoje 
New Yorko-New Jersey apy
linkėse. Jame dainuoja ir gar 

šioji solistė T ionė Jodis. Turi 
išleidęs 3 plokšteles, tarp jų 
«Dainuokime lietuviškai» ir 
«Lietuviškos Kalėdos».
IIEBMMKECT1I 
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I GARBĖS NARES seime 
pakelta Ona Klem, dirbanti 
su Vyčiais jau 25 metus. Ji 
vadovavo ir suorganizavo Ne 
warke ir kituose miestuose 
jaunučių vyčių sporto ratelius 
dainų ir šokių šventes bei or
kestrus, 
ineasanan ÜKEãKÊÜ
LITERATŪROS VAKARAS 

VASARVIETĖJE

I Union Pier, Čikagos lietu 
vių pamėgtą vasarvietę, lie
pos 12 d. savaitgali prisirinko 
daug žmonių. «Gintaro» vasar 
namio dviejose salėse netilpo 
vasarotojai. Tame literatūros 
vakare savo kūrinių paskaitė 
«Draugo* kultūrinio priedo re
daktorius poetas Kazys Bra- 
dūnas ir iš Kanados Montre- 
aiio atvykęs laikraščio «Nepri 
klausoma Lietuva» redaktorius 
Henrikas Nagys, Jų kūryboje 
svečiai išgirdo atgarsių lietu
viškos širdies, patriotizmo, šių 
dienų tragizmo, išeivio ir be. 
namio žmogaus dalies ir gim
tosios žemės ilgesio.

ŽINIOS 1S DETROITO

Lietuvių ki Jonija Detroitie 
(apie 400 km nuo Čikagos) 
yra labai stipri ir veikli. Ge
gužio pradžioje Lietuvių Na
muose įvyko Antano Škėmos 
minėjimas. Buvo paskaityta iš

MURh i IETUV*

jo kūrybos, suvaidinta «Šven
toji Inga» ir jo «Žviiės^ 3-sis 
veiksmas. Velionies žmona 
Janina buvo juo patenkinta.

4- To pačio mėnesio gale 
tautinių šokių grupė «Šilainė* 
suruošė savo gyvavimo 20 me 
tų sukakties minėjimą. Salė 
buvo pilna žmonių, beveik tik 
jaunimo. Mat toje grupėje šo 
kusieji 159 žmonės atėjo visi 
ir dar su savo gyvenimo d^au 
gėm ir draugais. O dar kiti 
dalyviai. Per visą tą dvidešimt
metį mokė nepavargstanti va
dovė Galina Govienė.

4» Trys lietuviškos radijo 
programos, Nuo birželio pra
džios Detroito lietuviai turi 
net tris pilnas lietuviškas ra
dijo valandas. Lithuanians Me 
lodies transliuojamos antra
dieniais ir ketvirtadieniais nuo 
8 iki 9 valandos vakaro, «Ame
rikos Liet. Balsai» — sekma
dieniais iš ryto.

4- I Romuvos stovyklą šią 
vasarą buvo nuvažiavę nekar 
tą daugel detroitiškių lietuvių. 
Ji neto! (80) km. nuo Detroito. 
Ten vyko įvairios jaunimo ir 
Šiaulių stovyklos.
nMBMSMIĮ
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REFORMATU SINODAS

22-sis Lietuvos Reformatų 
Bažnyčios sinodas buvo labai 
įdomus. Jis išdiskutavo įvai
rias šių dienų Bažnyčios pro
blemas, sudarė komisiją išleis 
ti Lietuvos Reformatų Bažny
čios istorijai, išklausė kurato 
rėš H. Dilienės paskaitą apie 
Upsaloje įvykuQį’ Pasaulio Baž 
nyčių Unijos suvažiavimą.
IIW—IJ
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EMIGRANTAI IR BAŽNYČIA
s

Popiežius Paulius VI nese
nai paskelbė specialų raštą 
«Emigrantų pastoracija». «Juo 
kiek pakeičia Pijaus XII ati
tinkamą dekretą. Šiame dek
rete pažymimos teisės emig
ruoti ir naujajam® krašte iš
laikyti savo tautinį, kultūrinį

BAISI ISTORIJA
ANATOLY KUZNECOV 

III DAL’S

ŠNIPAI

Tada išsinuomavau butą 
Jasnaja Polia na aparfcimenti- 
niame pastate (Tolstojaus nuo 
savybėje) ir čia rašiau roma
ną. Susidraugavau su Tolsto
jaus muziejuje užsiėmus tais 
inelektualais. Visi pasirodė la 
bai nuoširdūs, ypač inteligen 
tiško ji ir gražioji Luiza 
Senina.

Kurią tai dieną ji užėjo ma 
no butan ir pasipasakojo ga
vusi nurodymų sekti visus ma 
no žingsnius ir pranešinėti 
kiekvieną mano ištariamą žo
dį. «Bet jūs esate geras ir 
tiesus — ji pridėjo, - aš ne 
galiu taip toliau daryti». Ji iš 
gyveno siaubą. Vienas tų Jas
naja -'o Ii ana “intelektualų“ 
buvo KGB valdininkas ir visi 
muziejaus tarnautojai, nuo di 
rektoriaus iki sargo, buvo jo 
žinioje. Visi iš kitur atvyks- 
tantieji buvo griežtai sekami. 
O kad aš išsinuomavau čia 
sau butą, tai jau buvo ypatin 
gai įtartina, ir jie stengėsi ką 
nors atrasti pas mane. Kas 
daryti? Ją atleis iš tarnybos!

Tas paties Tolststojaus nuo 
savybėje įvykęs faktas mane 
labai pritrenkė. Pasakiau: «Ge 
rai, bandysiu jus gelbėti. Pa
galvosiu apie kokią norg 
išeitį».

Deja, nepasisekė jos išgel
bėti. Priešingai, dar pablogi
nau jos būklę. Kartą man 
esant kavinėje, KGB valdiniu 
kas atsisėdo man priešais ir 
pradėjo juokauti bei klausinė 
ti nieko dėtus klausimėlius.

ir religinį paveldėjimą. Vys
kupai turi tas teises palaikyti. 
Žinoma, negriaunant tikinčių
jų bendruomenės vieūybės. 
Emigrantams leidžiama baž
nyčiose naudotis gimtąja kal
ba.
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Pažvelgiau tiesiai jam į akis 
ir pasakiau;

— Klausykis, žinau, jog esi 
saugumėtis ir suinteresuotas 
manimi Tai kalbėkimės kaip 
vyras su vyru. Ką pats nori 
žinoti? Klausk, ir aš atvirai 
atsakysiu, Taip bus abiem 
lengviau.

Jis sumišo, murmėjo, kad 
nesąs suinteresuotas mano as 
meniu, bet žinąs, jog aš turįs 
Maskvoje labai pažįstamų 
draugų, kurie ’kartais keistai 
elgiąsi, ir kad, aplamai, ma
no santykių ratelis..

Vėliau išsiskyrus jis pada
rė savo išvadas. Baisiai išba
ręs atleido Luizą Seniną, įrašė 
jai prasčiausias rekomendaci
jas ir ilgą laiką ji buvo be 
darbo, iki gavo knygininke 
vietą, kur ji ir dabar turėtų 
būti

PERSIKRAUSTAU

Pasiskubinau išvykti iš Jas 
naja Poliana, kaip iš prakeik 
tos vietos

Bot kur begyventum visa
da teks susidurti su žmonė
mis. Pradėjo mane lankyti jau 
ni rašytojai. Atnešė parodyti 
savo raštus. Kartą mane ap
lankė labai maloni mergaitei 
Tania Subbotina, pedagogijos 
studentė, ir paprašė palydėti 
ją iki gatvės. Patikrinusi, jog 
tikrai esame mudu vieni, ji 
papasakojo esanti įpareigota 
užmegzti su manim pažinti 
ir stengtis tapti mano meilu
žė, o paskui pranešinėti (po
licijai) visus mano žingsnius. 
Jei to nepadarysianti, būsian
ti išmesta iš Instituto, kur ji 
studijavo. Jos pažymiai esą 
ne per geriausi, tai galį ją 
išvaryti.

Tuodu įvykius apsakiau, ka 
dangi jie nėra paslaptis, jie 
gerai yra žinomi Tūlos KGB.

(tęsinys 5 pusi.)

Kontra-Zvalgyba Lietuvoje
JONO BUDRIO ATSIMINIMAI 

(pabaiga)

— Jei man kas paltą paduoda, aš irgi duo
du arbatpinigių. Ir jūs taip pat, — sako pirmi
ninkas.

— Ponas pirmininke, aš duodu pusę mar
kės. Gal jūs duosite penkias, bet ne keturis tūks 
tančiusl Juk tai yra jo metinė alga. Pagaliau tai 
yra tarnybinės išlaidos. Ar jos buvo įtrauktos į 
ministerijos knygvedybą?

Pirmininkas pradėjo šypsotis, kažką galvo
damas. Pagaliau paklausė;

— Jūs žemaitis?
— Ne} ponas pirmininke, — atsakiau.
— Kietas riešutas... — atsikeldamas pasakė 

rusiškai; «Drąsų Dievas valdo*. Ir vėl lietuviš
kai: — Bet jei nepasiseks — teisman.

— Klausau, ponas pirmininke,
Grįžau į įstaigą apie 11 vai. ryto. Iš Jona

vos dar neskambinta. Bet, gal praėjus valandai 
laiko, mano nustebimui įeina vyr. Įeit. Kirlys,

KAS ATSITIKO?

Kiek sumišęs vyr. įeit Kirlys pasakoja, kad

Jonavoje rado užsienio reikalų ministerijos de
partamento direktorių V-ną, kuris puolė mūsų įs 
taigą ir asmeniškai pradėjo isteriškai šaukti, gąs 
dmdamas atleisti iš vietų. —

— Nedrįskite atidaryti (vagonus!), arba visi 
būsite atiduoti teisman.

Vyr. Įeit. Kirlys, pats tik vos mėnuo kaip 
-buvo grįžęs iš Sovietų Rusijos, susvyravo, ne«u- 
siorientavo ir nuėmė sargybas nuo vagonų, nie 
ko nedarė ir sugrįžo.

— Kas tamstai davinėja įsakymus? — klausiu
— Tamsta — atsako.
— Aš, ne tamsta, už juos ir atsakysiu, Sep 

tynios dienos tamstai naminio arešto, bet duodu 
progą dalyką išlyginti. Tučtuojau sužinokite, kur 
yra tas traukinys, dar kartą mano vardu sustab
dykite vagoflus ir padarykite, kas įsakyta. Kari
ninkui nedera taip lengvai išsigąsti. Pavalgysite 
stotyje, jei suspėsite. Pirmu keleiviniu traukiniu 
suskubsite, — griežtai įsakiau. 1

SALDUS GALAS r«<
Vyr. Įeit. Kirlys išėjo. Vėl per Kauno stoties 

komendantą sulaikėme vagonus, jau buvusius ke 
lyje kažkur apie Panevėžį. Gavau pranešimą, 
kad vagonai jau praėję Panevėžio stotį ir bus 
sulaikyti tik Obeliuose. Kitos dienos rytą vyr- 
Įeit. Kirlys telefonu iš Obelių stoties pranešė’ 

kad atidarė tik vieną vagoną,nes antras jau bu
vo išleistas per sieną. To vagono pakako, kad \ 
byla nepasibaigė fiasco; visoj stoty buvo toks 
saldus kvapas, kad žmonės pradėjo čiaudėti. Bu
vo surasta ir narkotikų, kokaino ir kitų. Ministrų 
kabinetas tą pačią dieną atsistatydino. Nemalonu 
buvo, kad antrasis vagonas buvo išleistas iš Lie
tuvos ir konfiskuotas Sovietų. Man nerūpėjo, ar 
kas buvo teistas, ar kokiais sumetimais byla bu
vo likviduota. Man rūpėjo tiktai sustabdyti ne
švarų biznį, kas ir pavyko. Užsienio reikalų ad‘ 
ministracinio departamento direktorius V-nas ir 
gi pasitraukė.

Kad nemesčiau šešėlio visai ministerijai, tu
riu pasakyti, jog niekas iš aukštų pareigūnų, iš
skyrus patį šefą, tame biznyje nedalyvavo ir su 
tuo nieko bendro neturėjo. Tik vėliau iš labai 
aukšto užsienio reikalų ministerijos pareigūno 
girdėjau kodėl dr, P. grasino man, o nesikreipė 
pas krašto apsaugos ministrą. Ministras tada bu
vo prof. Šimkus, ir dr-as P. manė, kad tai pro-, 
fesoriaus parėdymu suvedamos sąskaitos su juo 
dru. P., kitos partijos ^žmogumi.

(Tuo baigiame Jono Budrio atsi
minimus apie Kontražvalgybos veikią 
Lietuvoje sunkiaisiais Jos atsikūrimo 
metais. Red.)
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Velnias Bijo Dievo

Rasti Laiko Kitiems

Pačių Rusijos komunistų laikraščiai aprašė kaip bai
siausią nusikaltimą, kurs, manytum, sugriaus visą raudonųjų 
carų galybę. O kas tai buvo? Nagi, Gariino muitininkai atra 
do virš poros tūkstančių kryželių su paauksuotais retežė
liais, keletą šimtų medalikėlių ir šventųjų paveikslėlių. Ka
me rado? Pačios Rusijos piliečių čemodanuose ir specialiuo
se diržuose paslėpti, atvežamų grįžtant iš užsienio, i bedie
viškąjį raudonąjį rojų.
Šmugeliuoti į kraštą draudžiamus daiktus neleidžia nė viena 
valstybė. Komunit ta; tuo požiūriu nesiskiria nuo kapitalistų. 
Kuo jie išsiskiriajy a ta , la^ jie rasirodo bij t kryželiu, medali 
kėlių ir šventųjų paveikslėlių; biją, kaip velnias kryžiaus. 
Juk jeigu Sovietų Rusijoje yra sąžinės laisvė kaip rašo jų 
spauda ir visi propagandistai, tai kodėl neleisti pačiame 
krašte oasigaminti k yželius ir visa kita, kas reikalinga ti
kintiesiems, ar neslepiant įsivežti, kad ir muitą sumokant? 
Tada nereiktų jų slapta atsigabenti iš užsienių, nei laužyti 
įstatymus k apgaudinėti savo valdžią Be to, tuos reikmenis 
dirbantieji dar užsidirbtų pinigo savo p-agyvcnimui Dar s va r 
biau, piliečiai jaustųsi, kad valdžia gerbia jų sąžinės įsitiki
nimus ir jų neprievartauja Kaip gali žmonės būti patenkinti 
savo valdžia ir ją gerbti, kai ta viena $neka, o kita daro, kai 
skelbia sąžinės rel gijos laisvę, o norintiems religiją išpažin
ti prievartauja sąžines?

Kad tokiu savo elgesiu komunist nė valdžia pasiekia 
priešingų vaisių rodo vėl pačioje Maskvoje išleista knygutė 
apie tikinčiuosius Rusijoje. Knygutę parašė keletas žmonių

Korėjos karo metu du ka
reiviai įėjo visiškai apieistan, 
siibombarduotan kaiman. Bet 
netikėtai išgirdo dar vieno 
likusio gyventojo balsą — iš 
bado ir šalčio beveik pamėly 
navusio kūdikio verksmą.

Pasiėmę su savim drebantį 
kūdikį, kareiviai ėmė raus
tis po apleistus namus, kol 
surado vieną kitą užklotą ir 
šiek tiek maisto. Grįždami at 
gal, pakelėje susitiko su ke
liomis korėjietėmis. Viena jų 
apsiėmė rūpintis rastinuku.

Si pagonė moteris labai ste 
bejosi, kaip tie du krikščio
niai kąriai, taip užimti savo 
gyvybę išsaugoti ir kariniais 
dalykais, turėjo laiko susirū
pinti bejėgiu, kitų apleistu 
kūdikiu

Juo labiau užsiims! darbu 
artimo labui, tuo labiau paju
si savyje daugiau jėgų ir ne
išsemiamos energijos

Kad ir labiausiai būtum už 
imtas darbo ir šeimos reika

lais — vietiek gali padaryti 
vieną gerą darbą daugiau. 
Tik reikia atverti akio ir šir
dį, tuoj pamatysi tavo pagal
bos reikalingų. Vienam rei
kia materialinės pagalbos, ki
tam Tavo gero žodžio. Už ki
tą reikia melstis, aukotis Dar 
kitą užtenka tik pakviesti nu
eiti drauge į Mišias, prie Ko
munijos, į susirinkimą, reko
lekcijas,..
: Sau juk mes paskiriame 
tiek dėmesio, jėgų, laiko, iš
teklių ir vis piašome Dievo 
pagalbos. O juk Dievui yra 
visi brangūs jo vaikai! Ir Kris 
tus už visus liejo savo krau
ją ir jungia visus į vieną sa
vo paslaptingąjį Kūną..

Mielai vieni kitiems padė
kite ir rūpestingai stenkitės 
išlaikyti dvasios vienybę.. Vie 
nas Dievas ir visų Tėvas... 
Nes visas įstatymas įvykdo
mas vienu pasakymu: «Mylė
si savo artimą ir pats save» 
(šv. Povilas šios dienos Lek

MŪSŲ LIETUVA

Jie sako; ’’Paskutiniu metu pravesti tyrinėjimai parodė, kad 
daugiau negu pusė Rusijos jaunuolių yra suabejoję ne reli
gija, o pačiu ateizmu. Ypač aukštosiose mokyklose ir jas 
baigusių tarpe esą labai daug tikinčiųjų į Dievą. Apšvietęs 
Rusijos jaunimas esąs įsitikinęs, jog tik tikintieji įstengs su
kurti oeklasę bendruomenę, nes tik jie bendruomenės atnau 
jinimo darbą dirba su meile, o ne prievarta-. Pripažįsta, kad 
tikintis sovietų jaunimas* savo įsitikinimus pilnai suderina su 
mokslu. Štai dėl ko tvirtinimą, kad sovietinė bendruomenė 
jau esanti atsisakiusi religijos, Maskvoje išleistos knygutės 
autoriai laiko «savęs apgaudinėjimu». Tą patvirtina ir slapta 
gabenamų ir pačiame krašte slaptai dirbamų bei platinamų 
ir jaunimo nešiojamų kryželių, medalikėlių gaudymas, kon
fiskavimas ir žmonių už tatai baudimas. Kultūringas žmogus 
gerbia kitų įsitikinimus, nors jie yra jo pažiūroms priešingi. 
Komunistai visame pasaulyje reikalauja pripažinti ir duoti 
laisvę savo pačių įsitikinimams, laisvę ne tik taip manyti, 
bet ir savo įsitikinimus viešai skelbti. O savo komunistiniuo
se kraštuose tos pačios laisvės nepripažįsta didžiajai daugu 
mai religinio įsitikinimų piliečių. Ar tai ne demoniška vaid- 
mainybė?

«MŪSŲ LIETUVOS

Tiražui Pakelti Patentas
Ne retam kyla abejonių, ar 

tikslu leisti «Musų Lietuvą» 
aukomis. Bet atsimenant, jog 
ne daug kas tegali mokėti 
virš prenumeratos, o laikraš
tis daugeliui yra pravartus, 
tai savaitraštį remia aukomis. 
Ieškoma būdų skaitytojų skai 
čiui padidinti ir aukotojų naš 
tai palengvinti. Spaudos ba
liaus proga, Bendruomenės 
pirmininko p. J. Tijūnėlio pa
reiškimai ir pažadai lyra tik 

* migla... Demagogija laikraš
čio tiražo padidinti negalima, 
o tokia demagogija matoma 
visoje pirmininko kainoje. Jis 
pažeria visą litaniją priekaiš
tų, jog nuo pradžios iki da
bar niekas nesugebėjęs tvar
kyti laikraštį, ir paskui sako
si "nenorį-i ką nors kaltinti ir 
nematąs reikalo minėti p&var 
dės», Tai naivokas teisinima- 
sis. Juk leidėjų bei redakto
rių buvo keletas ir jie vi
siems žinomi.

cijoje ir Laiške Galatams 
5,14).

Prašyt malonės įsitikint, 
kad gali rasti laiko ir jėgų 
rūpintis kitų gerove tiek, kiek 
savąja.

Žmogaus Didybė ir
Menkystė

Pasvarstykim savo gyveni
mą žemėje. Jį sudaro keturi 
esminiai dalykai; 1. Mes gy
vename drauge su kitais; 2. 
Šioje žemėje; 3. Mes patys 
esame šio pasaulio dalis; 4, 
Bet mes turim savotišką lais
vę ir dvasiškumą Tie keturi 
dalykai sudaro mūsų laimę.

Gyvename drauge su kitais, 
ir tai yra vienas iš sunkiau
siai išvengiamų mūsų gyveni
mo nalių. Žmogus negali gy
vuoti be kitų žmonių. Be jų 
jis negalėtų nei kalbėti, nei 
galvoti, nei mylėti. Jis net ne 
galėtų atlaikyti savo užgimi
mo. Mes same viens kitam 
reikalingi ir mes viens kitą 
mylime. Motina savo vaiką 
ne vien tik prižiūri. Vaiko prie 
žiūra gal galėtų būt net sume 
kanizuota (mašinos atliktų). 
Bet vaikui motina yra reika
linga kaip žmogus. Bendruo
menė yra asmeniškų ryšių 
audinys iš viens kitu pasiti
kėjimo ir /Emilės. Ta meilė

Be abejo, nuo leidėjų bei 
redaktorių sugebėjimų pri
klauso laikraščių skaitytojų 
skaičiai. Bet tautinių laikraš
čių skaitytojų skaičius visa
da yra ribotas. Todėl negali
ma mūsų laikraščio lyginti su 
vietos brązilų laikraščiais ir 
juos imti pavyzdžiais. Net di 
desnės už mus tautinės mažu 
mos čia neturi savų laikraš
čių.

M. L. SUSKIRSTYMAS

P. Pirmininko išvedžiojimai 
dėl nevykusio laiisraščio su
skirstymo puslapiais, dėl jų 
turinio ir skelbimo vietos, dėl 
jo patrauklumo atsiduoda kaž 
kokiu nt ru pasirodyti prityru 
siu laikraštininku. Visa tai 
juk yra leidėjų ir redaktorių 
bei skaitytojų SKONIO da
lykas.

Atrodo, jog p. Tijūnėlis ma 
no, kad visi saaitytojai turi 
perskaityti visą laikraštį nuo 
«A» iki «Z». Tai būtų jau ,ka- 
reivinių drausmė. Skaitytojai 
skaito tai, kas jiems patinka, 
kiek jiems atrodo reikalinga, 
naudinga o ne taip, kaip tas 
Gogolio Petruška, «vien kad 
skaitytų».

CENZŪRA

Priekaištai dėl cenzūros beį 
grupinės laikraščio krypties 
gal ir yra teisingi. Kai mes 
beturim tik vieną konfesinės 
krypties laikraštį, tai jis ture 
tų rodyti daugiau tolerancijos 
kitoms srovėms ir bent diplo
matinės priedangos. Bet, iš 
viso, gal 70-80 procentų visų 
spaudos redakcijų yra pusiau 
diktatoriškos. Tie diktatoriški 
polinkiai priklauso nuo įvai
rių aplinkybių ir sąlygų. Vie
šai kaltinti redakciją galima 
tuomet, kai ji sauvaliauja.

apima visus. Be jos Bendruo
menė išsigimsta. < yvenimas 
drauge su kitais yra vienas 
pačių didžiųjų atsakymų į 
žmonių ilgesį prasmės ir lai
mės. Meilė, solidariškumas 
pripildo žmogų. Visą dieną 
siovėti už prekistalio tik tam 
gali turėti prasmės, kas va
kare gali grįžti namo pas sa. 
vo žmoną ir vaikus ir būt 
drauge su tais, kurie jam yra. 
už visus brangesni.

1969 ra rugsėjo 26 d

PRIEŠTARAVIMAI
Atrodo, jog p. Tijūnėlis pats 

sau prieštarauja, kai sako, jog 
«laikraštis yra informacijos ir 
formacijos organus, kuris pa
siekia to tikslo ir tampa į Jo
nius, kai reiškia visuomenės 
nuomonę», ir toliau dėsto, jog 
•Skaitytojas ras jame nuomo
nių, kurioms pritaria. Kai apie 
tą pačią temą skaitytojas su
sipažįsta su skirtingomis nuo
monėmis, jis turi progos jas 
išdiskutuoti, papildyti ir susi
daryti savo nuomonę. Skaity 
tojas žino, jog jame ras pro
gos ko nors išmokti», išeina, 
jog ir taip gerai, ir anaip ne
blogai». Ir tada pabrėžia, jog 
ML niekad tokia nebuvusi.

KAS NAUJO SIŪLOMA. ML 
pagerinti ir skaitytojų skaičių 
padidinti p. Tijūnėlis siūlo; 1. 
padidinti laikraštį iki 10 pusią 
pių, pertvarkyti dabartinius 
skyrius ir įvesti naujų. 2. 
Spaudinti visokių nuomonių 
straipsnius. 3. įgalioti kores
pondentus visose vilose ir kt, 
Visa tai atlikti galinti tik BEN 
DRUOMENlĖ.

Šitie siūlymai taip pristaty
ti, jog atrodo užsimota «dide
liu kyliu mažą įvaryti» P. Ti 
junėlio pasiūlymuose nauja tik 
padidinti ML iki 10 psl. Bet 
tada tikrai savaitraštis būtų 
sužlugdytas. Kiti siūlymai jau 
buvo bandyti, Manau, kad lei 
dėjai ir ML redakcija perleis
tų Bendruomenei teisę «va
žiuoti kitu keliu.. Bet atrodo, 
kad pati Bendruomenė turėtų 
susitvarkyti ir tik tada imtis 
laikraštį leisti.

(Tai minčiai paremti iož. Z 
Bačelis įterpia nurodymus, ką 
Bendruomenė turėtų pas save 
sutvarkyti. Bet kadangi tai ne 
liečia MLį o tik pačios Ben
druomenės reikalus, tai redak 
torius atsiprašo ir tą dai} čia 
išleidžia, o ją įdės atskirai ki 
toje vietoje. Red.)

Žiūrint ioliąu į ML perspėk 
tyvas, neneigiu, kad ją gali
ma pagerinti ir tiražą pad din 
ti, o tai galėtų padaryti Ben
druomenė, bet veikdama ben
druomeniniu mastu, o ne taip 
kaip jos vadovai dabar yra 
nusistatę; «pradėti iš mažo ir 
veikti be plano».

Nutiutimas pas mus šoka 
šuoliais. Laikraštį skaito su
sipratęs lietuvis. Abejingus 
reikia stiprinti, nutautusius at 
lieluvinti. Senimui tirpstant 
tirpsta ir skaitytojai. Jų ieško 
ti reikia jaunime. Štai kame 
p. Tijūnėlis galėjo pasireikšti 
per trejus metus. Juk jis bu
vo jaunimo atstovas, bendruo 
menininkų remiamas. Deja ir 
jam nepavyko jaunimo dau
giau pritraukti... Buvau pasiū
lęs sudaryti bendrą lietuvių 
fondą tautinei kultūrai ir lais
vės kovai tęsti. (To rašinio 
ML neįdėjo. Red.). Dalį to fon 
do lėšų būtų galima skirti ML 
paramai. Patį laikraštį jei ne
sumažinti, tai ir nedidinti. Ti
ražą žymiai padidinti ir jo da 
lį išdalyti nesusipratusiems 
bei užsimokėti neišgalintiems 
ir tokiu būdu juos padarytį 
skaitytojais. Pridėti šaržinio 
pobūdžio ir gyvenimiškų pa
tarimų priedelių, o jaunimui 
duoti savaitraščio santraukinį 
priedą dviems kalbom s.

Zenonas Bačelis.
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MÚSU JĖGOS, MÚSU ŽINIOS, LAISVAI LIETUVAI TĖVYNEI

Dar Viena Proga
Niekas negalės priekaištauti, kad São Pau- 

lyje nebuvo bandoma sudaryti galimybių lietu
viškųjų šokių rateliams klestėti. Daug valandų 
ir prakaito įdėjo pp. Jonas Bagdžius, Julius Gui 
ga, p. Magdalena Vinkšnaitienė ir kt.

Kai paskutiniu metu buvo kaikieno skun
džiamasi, jog nebeturim gerų tautinių šokių mo
kytojų, tai atskrido iš Šiaurės Amerikos net dvi 
specialistės mokytojos. Taigi rodos būtų logiška 
išvada, jog mokytojų tautiniams šokiams mokyti 
netrūko, Tai kaip išsiaiškinti lakią, kad mūsų ko 
Jonija negali pasididžiuoti tikrai pajėgiu, aukšto 
meninio lygio šokėjų rateliu ar ansambliu, kaip 
pavyzdžiui Kanados torontiškis «Gyvataras» ar 
Argentinos «Rambynas» ir Urugvajaus «Gintaras»?

Tegu ir gausiu per galvą, bet pasakysiu, 
jog tos vargšės galvelės supratimu priežastis yra 
tik viena; MŪSŲ JAUNIMAS NERODO JOKIO 
SÜSIDUMÉJIMO IR NĖRA IŠTVERMINGAS.

Taip yra jau gan seniai Ir p, Bagdžius ir 
p. Guiga šias eilutes rašančiam nekartą yra pa
pasakoję, jog mokindami šokius turėjo didžiau
sio vargo susiprašyti maldaute susimaldami jau
nimą ateiti. Nelengva ir mergaites prisikalbinti, 
o jau berniukai tai neįkandamas riešutasI...

Pagaliau šiaip taip jau prisiviliojai, pasiža
dėjo, o kai reikia lankytis repeticijose, tai ir vėl 
kas ateina, kas neateina. Kartą ateina, du tris 
kartus neatina. Vakaras, minėjimas jau čia pat, 
Vakaras, minėjimas jau čia pat, tai tenka pasku 
tinėmis dienomis dirbti iki išnakčių. Tai, aišku 
įgrįsta, nusibosta, išvargina ir mokytojus ir mo
kinius. Kitą kartą dar sunkiau jaunimą beprisi- 

vilioti.

Panašus likimas ištiko ir paskutinius tauti
nių šokių kursus su amerikietėmis mokytojomis. 
Pirmą antrą vakarą susirinko gražus būrys, be
ne apie 40! O iki kursų galo ištesėjo vos 6 po
ros! Šitoks mūsų jaunimo elgesys jam garbės ne 
sudaro.

Dabar ir vėl bandoma sudaryti tautinių šo
kėjų būrelius. Kitoje šio «Mūsų Lietuvos» nume 
rio vietoje yra skelbimas, jog Zeiinoje sekmadie 
niais tautinių šokių mokina *š Lietuvos neperse 
mai atvykusi p. Nijolė Tamošaitytė.

Šv. Kazimiero parapijoje tautinių šokių pa
mokyti apsiėmė plė. Regina Braslauskaitė, irgi 
tik neseseniai grįžusi iš Šiaurės Amerikos, kur 
turėjo progos jų ^išmokti.

Ar tos pastangos neš geresnių vaisių negu 
ankstyvesnės? Atsakymas yra tavo, jaunime, ne 
lūpose, ne kojose, o ŠIRDYJEI

J. Kidykas

SUSITIKOM
Po keleto metų Dėdė Juozas pagaliau suvi

liojo net 34 buvusius ir esamus ateitininkus, vy
resnius, jaunus ir jauniausius susibėgti, pasima
tyti ir pasitarti

Kad čia reikasi ateitininkai, tai buvo gali, 
ma suprasti ir iš to, jog besirenkantieji, ir be
laukiantieji susirinkimo pradžios, ėmė dainuoti 
lietuviškas dainas, vieną po kitos, kaip ateitinin
kai visame pasaulyje daro,

Pagaliau sugiedojus ateitininkų himną Dėdė 
Juozas pradėjo pobūvį pasisakydamas, jog šau-
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kęs ji todėl, kad norėjęs vi
sus ateitininkus aplankyti, bet 
neturėjęs tam gana laiko. Tat 
dabar vienu ir tuo pačiu me* 
tu susitinkąs tune, kurię nore 
jo su juo pasimatyti. Žinoma, 
susirinkusieji nelabai tepati- 
kėjo tokiu paaiškinimu, bet 
visgi linksmai nusiteikė.

Susirinkimui nebuvo paruoš 
ta jokios programos. Svar
biausia buvo patirti, ar nori
me toliau gana reguliariai 
rinktis. Tą nusprendę, taria
mės, kaip dažnai, kada rink
tume? ir ką veiktume

Kiekvienas dalyvis gavo 
............ balsą pasisakyti, visi pritarė, 

reikia vėl ’imti susirinkinėti. 
Tat ir nutarta ateinanti kartą susirinkti spalio, o 
paskui lapkričio 30. Tuo tarpu visi ateitininkai 
rengsis dalyvauti Bendruomenės rengiamoje LIE 
TUVIŲ DIENOJE spalio 19 dieną ir kvies, ra
gins visus savo pažįstamus bei namiškius.

Tarp senųjų Zelinos ateitininkų buvo įsimai 
šę ir naujosios šv. Kazimiero parapijos mokslei
vių ateitininkų kuopos «GINTARAS» nariai ir jų 
globėjas Tėvas Jonas Kidykas. Kažkodėl jie ne
drįso patys prisistatyti, o kitas niekas jų nepri
statė. Teks padaryti tai kitą kartą.

Skirstantis namo «Mūsų Lietuvos» redakto
rius nufotografavo. •

Koresp.
--- j» =»

Spalio 19 paskelbta LIETUVIŲ DIENA. Atei 
tininkai nutarė joje dalyvauti. Bet jie yra tik 
maža São Paulio lietuvių jauimo dalelė. Kas ir 
kaip galėtų prieiti prie didesnės to jaunimo ma 
sės ir sudomintų atvykti į Lietuvių Dieną? Ko 
mūsų jaunimas pageidautų sau toje Lietuvių Die 
noje? Kas imsis iniciatyvos tai sužinoti ir pa
ruošti? Ar galėtų tai padaryti ateitininkai, pasi
kvietę bendran darban kitus, neateitininkus, bet 
dar nuo lietuvių nevisai teatitolusius jaunuolius 
ir jaunuoles?

PADĖKA

Už labai malonią staigmeną, už mūsų cho
ro dąrbo įvertinimą — už dviejų šimtų ncr. do
vaną — p. Juozui Gavėnui nuoširdžiai choro var 
du dėkoju.

Joorinan
Aušros Choro pirmininkas

Conhecer,
1 —
O compositor Česlovas Sas

nauskas morreu em 1919 na 
cidade de;

A — Kaunas
B — Petrapilis
C — Vilnius

2 —
Quem escreveu a obra 

«Amerika pirtyje»?

A — J. Vilkutaitis-Ketura
kis

B — Tallat Kelpša
C —- O. Milašius,

3 —
Quando íoi inaugurado o 

Museu de Guerra da cidade 
de Kaunas?

A — 1921
B — 1918
C — 1936.

4 —
Onde nasceu o poeta Pr. 

Vaičaitis? Na cidade...
A — Vilkaviškis
B — Telšiai >
C — Santaka.

aprender...
5 —
No ano de 1923 os litua- 

nos sublevados contra os ale 
mães ocuparam a cidade de 
Klaipėda. Isto aconteceu no 
mês de:,

A —- Janeiro
B — Março
C — Junho.

6 —
Como se escreve o núme

ro 7 por extenso?
A — septini
B — septiny
C — septyni.

7 —
Quando no inicio de uma 

carta se escreve: «Sveikas 
Tamsta», entende-se que a 
carta está dirigida a:

A —• uma senhora
B — um senhor*
C — sem distinção de sexo.

8 —
Responda corretamente a 

pergunta; Ko čia nėra? (Use 
a palavra «stalas») 1

A — čia nėra stalas

B — čia nėra stala
C — čia nėra stalo.

9 -
Perto de Veliuona pereceu 

numa batalha o grandu que 
lituano Gediminas. Isto acon
teceu no ano de:

A — 1341
B — 1841
C — 1918.

10 —
Qual e o comprimento do 

rio Neris?
A — 310 km."
B — 41© km.
C — 510 km.

RESPOSTAS;

1-B, 2-A, 3-A. 4-C, 5-A, 6-C? 
7-C, 8-C, 9-A, 10-C.

CLASSIFICAÇÃO

De 10 a 8 perguntas acer
tadas... excelente

De 7 a 5 perguntas acerta
das... boro,

De 4 a 2 perguntas acerta
das..; regular.

VIRTUVE 
11 i 

GREITAS PYRAGAS 
BOLO RÁPIDO

Ingredientes;
2 xicaras de açúcar
1 xícara de manteiga,
3 ovos
2 colheres de châ de fermento em pó
3 xicaras de farinha
1 xícara de leite
Canela e açúcar cristal para espalhar sobre a massa.
Misturar o açúcar com manteiga até conseguir um 

creme.
% t

Juntar os ovos um a um, mexendo sempre.
Misturar o fermento com a farinha e adicionar á mas

sa, alternadamente com o leite. Misturar tudo muito bem.
Despejar em fôrma tintada coro manteiga. Misturar o 

açúcar cristal com a canela espalhar sôbre a massa e por 
no forno para assar.

MOTERIS, 4, 1968
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BAISI ISTORIJA
(tęsinys iš 2 pusi.)

Vargšė Tatiana jautėsi visai 
sumišusi ir viską pasipasako
jo savo «draugams».

Man buvo staigmena, kad 
žmonės man viską tuojau pa
pasakojo, įspėjo ir davė pa
tarimų. Daugiau negaliu nie
ko pasakoti, kad jiems nepa
kenkčiau. Galų gale jie dar 
tenai tebegyvena ir yra tik
tai aukos.

NEPAŽĮSTAMI ŠNIPAI

Buvo ir kitų šnioų. Jų aš 
ne nepažinau. Kažkoks nepa
žįstamas paskambino man te
lefonu, papasakojo man turi- 

mano laiškų, rašytų mano 
motinai, perskaitė mano na
mie * turimų užsieninių žurna
lų sąrašą ir pasakė:

— Ką tamsta darai? Ar su
pranti, kad visi jūsų laiškai 
yra atidaromi? Kad tiek ša
lia, tiek viršuje jūsų buto gy
venantieji kaimynai jus seka? 
Ir kad jūsų pasikalbėjimai te 
lefonu yra įrašomi juostelėn?

Nepažįstamasis nutraukė pa 
sikaloėjimą, nepasakęs savo 
pavardės. Ačiū! O aš neįsten
giau suprasti, kam visa tai 
daroma. Aš tik rašiau litera
tūrinius veikalus, neturėjau 
jokios intencijos pradėti po
litinę veikią. Buvau tiktai ra
šytojas? Ko jie iš manęs no
ri? Ar kad aš imčiau galvoti 
prieš kiekvieną telefonan iš
tariamą žodį?

Ir iš tiesų, kartą mano te
lefonas ėmė keistai burgzti. 
Nuėmiau rageiį ir pradėjau 
nekantriai daužyti aparatą. 
Netikėtai kitam Pnijos gale 
pasigirdo pavargusio balso 
murmesys: «būkit malonus, 
nedaūžykite, turėkite kantry
bės! Mes jungiame telefoną Į

Avenida Sapopemba, 5761, V. Guarani

Stasys Lapienis
naujose patalpose parduoda įvairias 

statybos medžiagas bei visokius 
namų reikmenis.

Naujasis adresas:

DtPOSlTO PARATODOS

Aleksas Kalinauskas
Advokatas

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

Rezidencija:
R. Joaquim Piza, 204 

Tel. 31-2548 

JONAS J l K II T į S
RUA COSTA BARROS, 352

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

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

kitą rekordavimo aparatą (gra 
vadorių) Supraskite, yra la
bai komplikuota sistema...»

PAKEISTAS APARATAS

Galų gale prisistatė elektri
kas ir pakeitė sunaudojamos 
elektros skaityki} nauju, nese 
niai užantspauduotu, kurs, be 
jokio abejo, turėjo įdėtą mi
krofoną.

1967 metais užrakinau sa
vo butą ir išvykau ilgon ke
lionėn. Dvi dienos po mano 
išvykimo, vidunaktį, mano raš 
tinėje kilo gaisras ir sunaiki
no viską, ką ten laikiau. Gaiš 
rininkai išgelbėjo sienas, bet 
neįstengė surasti gaisro prie 
žasties. Tikro stebuklo dėka 
mano popieriai ir rankraščiai 
išliko nesudegę. Kaip tik die
ną ^anksčiau prieš išvykda
mas kelionėn, spintą su rank
raščiais perkėliau į kitą kam 
barį, žadėdamas, sugrįžęs iš 
kelionės, čia perkelti savo 
raštinę

Po to įvykio pradėjau slėp
ti savo rankraščius grindyse- 
Tai daryti turėjau ir kitą prie 
žastj. visada, kai tik išeida 
vau iš iš namų, nors ir trum 
pam laikui, grįžęs rasdavau 
ženklų jog kažkieno įsibrauta.

Keletą kartų kreipiausi val
džion, prarydamas leisti man 
pakeliauti po užsienius, nie
ko nelaimėjau. Norėjau pažin 
ti pasaulį. Visada mielai vis
ką pažadėdavo bet pažada* 
ir likdavo pažadais. Kitiems 
pasisekdavo išvykti, man 
ne,

Netikėtai Prancūzijos kny
gų leidykla «Les Editeurs 
Francais neunis» pakvietė 
mane 'pabuvoti visą mėnesį 
toje sostinėje. Tai būt buvę 
įskaityta kaip dalis atsilygi
nimo už mano knygą «Baby 
dar» ikėjausi, kad šį kartą

Raštinė:
. 15 de Novembro, 244 

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

vyriausybė supras, jog aš ne 
su priešas. Todėl prašiau vi- " 
zos kelionei ir pradėjau ti
krą maratoninį bėgimą per 
įvairias įstaigas. Surinkus vi
sus dokumentus man prane
šė, jog Rašytojų Sąjunga ne
turinti lėšų mano kelionei ap 
mokėti. Paskiausiai konfiden
cialiai pasakė, jog visa tai 
buvę tik pasiteisinimas. Tū
los valdžia buvus sutikusi ma 
ne išleisti, bet propagandos 
sekretorius telefonu įsakęs ne 
leisti man išvysti

IŠKRAIPYMAS —
DEFORM C t JA

Savo «paaiškinimuose» pa
rodžiau, kaip elgtasi bu mano 
raštais. Bet jie taip pat iš
kreipė—reformavo visą ma- 
no^gyvenimą. Nebegalėjau nau 
dotis telefonu; praktiškai nūs 
tojau rašyti laiškus; kiekvie
ną pažįstamą pradėjau laiky
ti skundiku. Pagaliau pradė
jau galvoti, kokia yra šitokio 
gyvenimo prasmė?

Štai mano dieuoraščio sky
relis iš 1967 metų spalio mė- 
nėšio užrašu: «Paskutiniu me 
tu nebejstengiu užmigti. Jau
čiuosi gerokai apimtas kažko 
kio ilgesio. Perkratau galvo 
je viską ką esu parašęs ir 
lygiau su tuo, ką mėgčiau ra 
šyti ir ką parašyti galėčiau. 
Priešais save regiu metų me 
tus/gyvenimo, kai būčiau ga
lėjęs išmoku, stuiijuou, su 
prasti ir daug daug daug su
kurti, ir visa tai buvo pražu
dyta. Cituodamas tai, ką pa
rašiau savo knygoje Baby 
dar, jaučiuosi tartum namo 
pamatuose įcementuota skruz 
dėlė. Visur aplinkui tik ak
inėti, akmens ir tamsa. Ir rei
kia gyventi iki gyvenimo ga
lo, jaučiantis, jog esu smau
giamas, gyvas palaidotas...»

ATSTATYTAS
Tai įvyko tuojau po Siniavs 

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

pardavimai — kreipkitės j

Administradorâ e Imobiliária Bernardos Ltda- 
atsakomasis bendrininkas Gil Prestes Bernardes

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

Didelis pasirinkimas medžiagų ir skoningas 
pasiuvimas, LAURO SANDRON vyriškų rūbų

SIUVYKLOJE LAURO
Rua do Orfanato, 686, — V. Prudente — Fona 63-5294 

São Paulo
Medžiaga parduodama ir išsimokėiimui

l teikite ir įsitikinkite medžiagos ir darbo kokybe ir kaina

VIENINTELIAI ATSTOVAI GARSIOJO VANDENS LINDOYA

IIÍMW CAB2KÍEB2Í 1Iti
Lindoya vanduo yra s^uai žinomas gėrimas 
Kurio puikų veix^ma į žmogaus sveikatą jau 
visi yra vienbalsiai pripažinę. Pabandykite, 
s i tikinkite ir visados naudokite ■

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

©aixa Postal 3967 — S Ã O P A U L O

::::::::: *:" ®«r .v." s

kio ir Danielio bylos. Solžem 
cino veikalai jau nebuvo span 
dinami ir jau buvo prasidė
jęs Stalino į garbingą vietą 
atstatymo procesas.

Turėjau savo bėdų. Dar bu 
vo kas tai slepiamo prieš «Ba 
by Jar». Staiga nusprendė, jog 
ta knyga iš viso neturėjus 
būt atspausta. «Jaunystės» re 
dakcijoje man pasakė, kad 
tos knygos pasirodymas bu
vęs nesusipratimas, ir kad 
mėnesį vėliau nebūt buvę 
leista ją spaudinti. Kiekvienu 
atveju uždrausta jos antroji 
laida.

Prieš antrąjį Rašytojų Kon 
gresą, kuriame aš turėjau pa 
sirodyti kaip Tūlos atstovas, 
Solženicinas atsiuntė man sa 
vo pagarsėjusio laiško nuora
šą (jame jis pasmerkė cenzū
rą). Keletą naktų praleidau 
begalvodamas. Namiškiai ėmė 
teirautis, kas man pasidarė. 
Atsakiau: «Solženicinas pa
kvietė mane kolektyviai (drau 
ge su kitais) ’nusižudyti».

Taip, neturėjau drąsos ir 
todėl, greičiausia, nusipel
niau Solženicino nepasitikėji
mo. Paprasčiausiai kongre 
se nepasirodžiau. NepasLa- 
šiau ir minėto protesto, nei 
tada, nei vėliau.

Vos išgelbėjau savo kailį 
ir likau nuošaliai nuo to vis
ko. Kitus išmetė iš partijos 
ir iš Rašytojų Sąjungos ir i 
jie niekuomet nebematė span 
dinamų savo raštų. Mano raš 
tai buvo spaudinami ir «drau 
gai» vėl tapo malonūs ir man 
dagūs.

ĮSIDĖMĖTINA ADRESAI: 
LIETUVOS ATSTOVYBES 
URUGUAY, MONTE VIDE®

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

LIETUVIŲ BAŽNYCLUViLA 
■ZELINA.- Rua Inacio ir Av 
Zelina, Mons. Pio Ragažins- 
kas, Tel. 63-5975. 
lê

Liet. Bendruomenė, pirmi
ninkas p. Juozas Tijūnėli® 
Rua latai, 150 Casa Ver
de, Tel. 266-0346.

TĖVAI JĖZUITAI: toJua- 
tindiba, 20 Parque da Mooka 
— Tel. 273 0338 arba 92-2263

LIETUVIŲ KALBOS 
PAMOKOS S. PAULY:

MOOCA, Rua Juatindiba, 2® 
šeštadieniais 14 vai.

LIETUVIAMS PAMALDOS 
LAIKOMOS

V. Zelina parapijoje kasdie 
ną ir kiekvieną sekmadienį, 
kaip iki šiol

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

Sekmadieniais ir šventadfe 
niais 8, 10 ir 17,00 vai.. Darbe 
dienomis 7 ir 7,30 vai., arba 
atskirai susitarus dėl laiko; 
kai turimos metinės ar 7 d 
mišios:

Išpažintys čia klausomo* 
kasdieną prieš mišias,

-irmą mėnesio sekmadienį
Parque das Nações 1® v&ą 
V. Carolina 15 vai., 
Casa Verde, 17.,IS vai,
Antrą :

Jaçana klierikų kopi. 8,30 vai 
Bom Retire, 10 vai 
Utinga 16.30 vai,

Trečią:
Agua Rasa 8,30 vai., 
Moinho Velho 11,30 vai.
Lapa l?,30 vai.,
Paskutinį:
Vila Anastacio 8,30 vai., 
Vila Bonilha 11,15 vai. 
V. Prudente 18 vai.

«MŪSŲ LIETUVOS» RE
DAKCIJAI IR ADMINISTRA
CIJAI, TAIP PAT IR SÃO 
PAULO LIETUVIAMS JĖZUI
TAMS GALITE SIŲSTI LAIŠ
KUS Š1UOAJRESU

CAIXA POSTAL 4421,
S. PAULO, BRASIL.

SKAITYKITE 1 B 
PLATINK LT E V I E 
NINTELI PIETŲ AMERIKOS 

SAVAITRAŠTI «MŪSŲ 
LIETUVA».
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VZelina
Lietusių Katalikų Bendruo

menės choro koncertas bus 
lapkričio 8 dieną Zelinos gim
nazijos salėje. Šokiams gros 
geras orkestras. Pakvietimus 
ir staliukus iš anksto įsigyti 
pas choristus ir Klebonijoje.

Lapkričio mėn choras kvie 
čiama« koncertuoti São Car
los miesto teatre.
|ĮMWIĮ

Lietuvių kalbos pamokos 
Vila Zelinoj kiekvieną šešta
dienį nuo 16 ligi 18 vai. Lie
tuviai tėvai nepamirškite į 
šias pamokas pasiųsti savo 
vaikus. 
nBHBBHII 
MM—ii

Tautinių šokių repeticijos 
Vila Zelinoje sekmadieniais 
14 vai Jaunimo ^amuose. No 
pintieji dalyvauti tautinių šo
kių grupėj, lig šiol dar neda 
lyvavę, prašomi atvykti sek 
madienį 14 vai. Šokius 'moko 
prityrusi taktinių šokių moky
toja Nijolė Tamošaitytė. 

n—» UH—Ü

Rugsėjo mėn. 27 dieną 19,45 
valandą Vila Zelinos bažny
čioje bus Šventos Mišios už

A.A. JUOZĄ MATELIONĮ
Šv. Juozapo Vyrų Brolija 

kviečia visą šeimą, gimines, 
savo Brolius ir visus pažįs
tamus.
jimasaBMii
ii ■■ramu

MUSŲ MIRUSIEJI

Rugsėjo mėn. 17 d. Vila Ze 
linoįe mirė Kazimieras Stan
kevičius.

Atende-se com hora marcada

DR JONAS NICIPORCIUKAS
Cirurgião Dentista 

p/ Universidade de São Paulo 
RAIOS X

Consultorio: Rua Cap* Pacheco Chaves, 1206, 
Vila Prudente, Tel. 63-5352

DR. ANTONIO SIAULYS
CR. M. 10.647

Cirurgião da Santa Casa de São Paulo 
Medico da Cruzada Pro-Infancia

Especialista em Obstetrícia pela Maternidade de S. Paulo 
Clinica£de Adultos e Crianças — Moléstias de Senhoras 

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

Jonaultorio e Residência RUA DOS TRILHOS, 1576 
Mooca; Fone 92-3991

Rugsėjo 23 Vila Zelinoje 
staigiai mirė Stasys Bilevi- 
čius.

n—
riBŪŪŪ

A.A. VINCAS TUMĖNAS
Rugsėjo mėn. 17 d. mirė 

Vincas Tumėnas, 58 m., gyve 
nęs Vila Beloje, kilęs iš Obe
lių parapijos, Brazilijon atvy
kęs 1927 m. Nuliūdime paliko 
brolį Juozą, seserį Eleonorą 
ir daugiau giminių. Palaidotas 
Vila Formoza kapuose. Sep
tintos dienos mišios egzekvi
jos buvo atlaikytos Zelinos 
bažnyčioje, kuriose dalyvavo 
daug žmonių.

II-II

Rugpiūčio 31 d. mirė ir pa 
laidotas Itaquera miestelio ka 
pinėse Benediktas Binderis. 
Gili užuojauta mirusio gimi
nėms.

n—n 
ilHMMŪ

Pranešame, kad 23 rugsėjo 
13.35 vai. mirė mūsų brangi 
ir mylima mamytė Antanina 
Čemarkaitė Idikienė, sulauku 
si 78 metų amžiaus. Palaido
ta Lapos kapuose.

Nuliūdę sūnus Algirdas, mar 
ti Lidija, anūkės Milda ir Vi' 
dutė.

rugs. 24 d. mirė J. Galvonas, R 
Tabajaras, Mooca. Liko liūdin 
tis 2 dukros ir anūkai. Palaido 
tas S. Caetano kapuose.

DIDELIS PARENGIMAS

Lietuvių Bendruomenės ir Šv. Juozapo Vyrų Bro
lijos Valdybos ėmėsi iniciatyvos suruošti

LIETUVIŲ DIENĄ’
Vieta; Jurubatuba.
Laikau: spalio 19 dieną.
Bus ieškoma kontakto su kitomis organizacijomis 

ir vilų atstovais dėl programos susiorganizavimo.
Seniai lietuviai besirinkome dideliu būriu. Todėl 

ruoškimės kuo gausiausiai dalyvauti tame visų lietuvių 
susibūrime.

Programa bus paskelbta vėliau.

VINCUI BILEVIČIUI, Liet. Kat. Bendruomenės choro 
I tautinių šokių ansamblio uoliam taikiininkui, staigiai 

mirus jo brangiam tėvui 
STASIUI BILEVIČIUI

gilaus liūdesio valandoje nuoširdžiai užjaučiame.
^Liet. Kat. Bendruomenės Choras

GIMTADIENIO PROGA 
sveikinu savo krikšto dukterį 

MARCELINĄ RYTĄ KLEIZAITĘ 
. Ilgiausių laimingų metų!

Angelika Triubienė

A. A, KAZIMIERAS TALEIKIS
i

Dar vienas kapas, dar vie
nas didis liūdesys — „rugsėjo 
19 d. staiga širdies liga mirė 
KAZIMIERAS TALEIKIS. Ve
lionis buvo 65 m. amžiaus ir 
kilęs iš Tauragnų miestelio, 
Utenos apskr. Atvyko jis į 
Braziliją 1929 metais. Vėliau 
sukūrė šeima su Juze Pajars 
kaitė ir apsigyveno Senajame 
Malūne.

Jis buvo praktikuojąs kata
likas. Buvo darbštus, taupus 
ir tapo vienu iš labiau paeitu 
rinčių Senojo Malūno lietu
vių,.. Tačiau mirtis pakirtoj}. 
Paliko nuliūdime žmoną Juzę 
sūnų Kazimierą, jau ištekėju
sią dukterį Birutę ir kitą dar 
neištekėjusią Olgą. Velionis 
palaidotas São Caetano kapi
nis

Senojo Malūno lietuviai la
bai apgailestauja netekę to
kio gero, draugiško Kazimie
ro Taleikio. Jie reiškia g lią 
užuojautą velionies žmonai, 
dukroms ir žentui,

A. A. Kázimieras buvo la

ADVOKATĖ IRENA GRITĖNaS — SPINĄ 

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

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

bai geras, visiems padedąs, 
linksmo būdo žmogus. Jo pa 
sirodymas kuriame susirinki
me ar subuvime visus pra
linksmindavo. Te Dievas pri
glaudžia jo dvasią!

Malūnietis
n—n 
Fihbomu

TALEIKIŲ ŠEIMA labai dė
koja Tėvui Bružikui už reli
ginių apeigų atlikimą namuo
se, kapinėse laidojant a.a. Ka 
zimierą Taleikį ir šv. Mišių 
atlaikymą. Dėkoja taip pat vi 
siems tautiečiams dalyvavo 
siems šermenyse,llaidotuvėse, 
šv. Mišiose, pareiškusiems 
mums užuojautą ar kitaip pa
dėjusioms.

Taip pat kviečiame visus 
gimines; draugus, pažįstamus 
ir kitus tautiečius dalyvauti 
7-tos dienos Mišiose už a. a. 
Kazimiero Taleikio vėlę rug
sėjo 26 d., šį penktadienį 19 
vai. Moinho Velho bažnyčioje.

Dėkinga
TALEIKIŲ ŠEIMA

n—n 
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Mirė Tautų Parke rugsėjo 
4 d. Dominikas MICKEVIČIUS 
65 m. amžiaus, kilęs ii Ma- 
riampolės apskrities, palikęs 
dvi dukteris ir žmoną. Mirė 
ten pat Pranas TUSKENIS rug 
sėjo 10 d., kilęs iš Rokiškio 
apskr., apie 65 m. amžiaus, 
palikęs dvi vedusias dukteris 
ir žmonų. Jis buvo ilgametis

ATS KI

KAINA 0,30

«Mūsų Lietuvos» skaitytojas. 
Jų artimiesiems ir giminėms 
mūsų užuojauta!
«■—■ni
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c
JONAS 1R JULIJA SILIKAI 
švenčia AUKSINE VEDYBŲ 

SUKAKTI.
Iš Š. Amerikos atskrido jų 

duktė. Padėkos Dievui mišias 
šeštadienį, rugsėjo 27 d. lai
kys Zelinoje giminaitis Tėvas 
Vincentas Pupinis, S. J.

Ilgiausių ir laimingiausių 
metų gerb. Jubiliatams!

NAMŲ LANKYMAS

Jau aplankytos šios lietu
viškos kolonijos: V. Matilde, 
Guilermina Tolerico, Cidade 
Patriarca, Granada, Guaiana- 
zes, Poá, Itaquera, V Izabel. 
Ateinančioj savaitėj bus lanke 
mos šios vietovės: Penha, V. 
Maria, duarulhos, Tatuape, 
S. Bernardo, Sto. Andrė.
n—own

UŽSIMOKĖJO UŽ ML

Po 20 ncr. Kazimieras Ško> 
rupskis, Elzbieta Vaičaitienė 
Jonas Bernotas. Po 15 ncr. Jo 
nas Legas, Ona Janaitienė ir 
J. Presevičius.

Parengimai
<

Spalio mėn 19 d. LIETUVIŲ 
DIENA Jurubatuba Parke.

Spalio 19 pianisto Andriaus 
Kuprevičiaus piano koncertas 
S. Paulo Konservatorijos sa
lėje 19 vai. Avenida São João, 
priešais pašto rūmus.

Lapkričio 8 d. Liet. Kat. 
Bendruomenės choro balius - 
koncertas Zelinoje, Sės. Pran 
ciškiečių gimnazijos salėje.

Lapkričio 23 AUŠROS ąhore 
penkmečio koncertas Zelinoje 
Sės. Pranciškiečių salėje.

ML PRIE PAŠTO

«Mūsų Lietuvos» paskirų 
numerių galima vis gauti nu
sipirkti kioske, įeinant į Cen- 
tralinį Paštą kairėje pusėje, 
n—ii 
lietam

DĖMESIO! DĖMESIO!

Naujas visiems lietuviams 
žinotinas adresas! Vienintėlės 
Brazilijoje asmeninės Šv. Ka 
zimiero parapijos, Tėvų Jė
zuitų, laikraščio «Mūsų Lie
tuva» ir lituanistinės moky
klos adresas dabar yra toks:

RUA JUATINDIBA, 20
Parque da Moóca.

Telefonas lieka tas pats;
273-0338.Laiškus siųsti geriau 
per Caixa Postal 4421, S. Paulo

LIETUVIU
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