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PLAČIAJAME PASAULYJE
KUR PASUKS BOLIVIJA

LA PAZ. Praeitą penktadie 
nį kariuomenė nuvertė Boli
vijos prezidentą S1LES SA I- 
NES. Jo valdžios nuvertimą 
organizavo pats ginkluotųjų 
pajėgų vadas gen. Ovando 
Candia. Kariuomenės vadovy
bė ir paskelbė jį naujuoju 
Bolivijos prezidentu.

Prezidentas Šilęs buvo ta
pęs Bolivijos prezidentu tik 
prieš 5 mėnesius. Jo atstaty
mą kariškiai pateisino saky
dami, jog reikėję išvengti 
•anarchijos, entregizmo ir 
vispusiškos netvarkos»

Naujasis prezidentas gene
rolas OVANDO GANDIA pora 
valandų po valdžios paėmi
mo paskelbė naują ministrų 
tarybą. Ji sudaryta iš įvairių 
partijų ir grupių žmonių, ta
čiau linkusių į kairę Genero
las Ovando tuojau pat pasvei 
kino «brolišką Peru Vyriau
sybę», kuri irgi neseniai atė 
jo kariškių perversmo keliu.

Spaudos konferencijoje ir 
studentams gen. Ovando pa
reiškė, kad šis įvykis nėra 
koks eilinis valdžios nuverti
mas, bet visuotinė revo
liucija. «Siekiame sutrau 
kyti nuo užsienio priklausy
mo pančius, atgauti krašto 
mineralinius turtus... Mes ne 
norime nei kapitalizmo, nei 
socializmo, ikursime revoliu
cinę sistemą, atitinkančią 
krašto reikalavimus ir tradi
cijas». Pažadėjo nenusavinti 
amerikiečių industrinę nuosa
vybę, tik reikalauti aukštes
nių mokesčių.
HfigBgĘgail 
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REIKŠMINGI VAKARU 
VOKIETIJOS RINKIMAI

BONN A. Praeitą sekmadie
nį, rugsėjo 28 d., įvyko viso
je Vakarų Vokietijoje rinki
mai į bundestagą ir senatą, 
linkimuose balsų gayoįĮKrikš- 
čionių Demokratų Partija 
(CDU) —- 46 1 procentą ir ga
vo 242 atstovus.

Socialdemokratų Partija (S 
PD) — 42,7 procentus ir ga
vo 224 atstovus.

Liberalų Partija (FPD) — 
5,8 procentus arba 30 atstovų.

Gi Nacionaldemokratų Par
tija arba naujieji naciai gavo 
tik 4,5 procentų ir nepravedė 
nė vieno atstovo.

MAŽINA KARINI
PAJĖGUMĄ

WASHINGTONAS. JAV pre
zidentas Niksonas, spaudžia

mas opozicinės partijos ir vie 
šosios nuomonės, nutarė ne
bešaukti 50.000 naujokų ka
riuomenėn, iki 15 gruodžio 
atšaukti iš Vietnamo 60.000 
karių ir dėl karinio biudžeto 
sumažinimo paleisti iš kariuo 
menės 75.000 karių; iš akty
vios karinės tarnybos išimti 
22 karo laivus ir 200 karo 
lėktuvų.

Karinis biudžetas sumažin
tas, palyginti, nedaug — 356 
milijonus dolerių. Tačiau tai 
reiškia JAV moralinį nusigin
klavimą ir paskatinimą Sovie 
tų Sąjungai karine jėga įsisti 
print! ir viešpatauti laisvaja
me pasaulyje.
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KINAI PASIKVIESTU 
«BROLIŠKA PAGALBA»

MASKVA. Sovietų žurnalis
tai, tarsi perduodami sateliti
nių Europos kraštų laikraš
čių straipsnius rašo: «Faktas, 
kad Kinija yra daug didesnė 
už Čekoslovakiją ir pajėgi 
parodyti aktyvų pasipriešini
mą, nesudaro motyvą nepri- 
taikinti ir jai Brežnevo dok
trinos. Ar Sovietų Rusija drįs 
ar nedrįs atakuoti Lob Nor, 
Kinijos nuklearinį centrą —• 
yra strategijos klausimas. Jo 
išsprendimą pasaulis tesuži
nos tik po įvykusio fakto...

Be to, pasirodymas Kinijo
je slaptų radijo siųstuvų, ku 
rie kritikuoja Mao, rodo anti- 
maoistinių jėgų susivienijimą 
krašto viduje. Gali iškilti ki
tas vaoas, ir paprašyti broliš
kos pagalbos kitų socialisti
nių šalių...
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MAHOMETONYS PRAŠĖ
ŽYDUS ATSITRAUKTI

RABAT. Mahometonų kraš
tų valdžios ir sąjungų atsto
vų konferencija Rabat mies
te baigėsi rugsėjo 25 dieną, 
Po ilgų ir karštų diskusijų 
šios konferencijos vienintelis 
tikslas pasmerkti Al-Aksamie- 
tės sudeginimą Jeruzalėje — 
buvo išplėstas- Tačiau konfe
rencija baigėsi tik rezoliuci
ja ir ^nenurodydama konkre
tesnių priemonių. Ji prašo žy 
dus atitrauki be sąlygų savo 
kariuomenę iš užimtųjų sri
čių, o 4 didžiąsias valstybes 
prašo suteikti savo pagalbą 
šiai Artimųjų Rytų problemai 
išspręsti, kviečia visus arabų 
kraštus remti palestiniečių pa 
bėgėlių kovą, kad galėtų su
grįžti. į savo gimtines.

Egiptas ir kai kurie kiti 
arabų kraštai labai nepaten
kinti tokiais menkais konfe 

rencijos rezultatais ir švel
niais reikalavimais. Tui tarpu 
Izraelio Užsienio Reikalų mi 
nistrė Goldą Maier nuvažia. 
vo į Vašingtoną ir gavo iš 
Niksono daugiau ginklų savo 
kraštui.

Pietų amer k a ir tarp
tautinis PINIGŲ FONDAS

VAŠINGTONAS. Rugsėjo 29 
d. prasidėjo Tarptautinio Pini 
gų Fondo narių - valstybių 
konferencija. Ji priims Fondo 
Vadovybės iš anksto paruoštą 
projektą, kad nuo 1970 metų 
pradžios būtų pradėtos vyk
dyti «specialios pasiskolinimo 
teisės», lai yra, kad šio tarp
tautinio banko nariai — vals 
tybės galės pasiskolinti pini
gų virš įprastinės, leidžiamos 
normos.

Tačiau — bent pradžioje 
— šioms valstybėms nereikės 
padidinti savo įnašų. Didžio
sios- industrialinės valstybės 
(10) įsipareigojo įnešti prie- 
dinius įnašus, be teisės sko
lintis virš įprastinės normos- 
Tai įgalins neišsivysčiusias 
valstybes — ypač Pietų Ame
rikos — gauti gana daug pi
gių paskolų Šis sutarimas — 
tai išsivysčiusių valstybių t i 
kra pagalba dar neiš- 
sivysčiusiems kraštams I
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BAIGTA SU REFORMA
Čekoslovakijoje

PRAGA. Praeitą pirmadienį 
Komunistų Partijos Centrali- 
nė Komisija po savo posė
džio paskelbė, kad Aleksan
dras DUBČEKAS pašalinamas 
iš tos Komisijos prezidiumo 
ir Čekoslovakijos parlamento 
pirmininko pareigų, bet palie 
karnas Centrinės Komisijos 
nariu. Visi pašalinti iš Centri
nės Komisijos jo padėjėjas 
Joseph Smirkowski ir kiti 9 
nariai reformistai. I jų vietą 
priimta 13 konservatorių.

Atitinkamai pertvarkytos ir 
Čekoslovakijos Federalinė Vy 
riausybė ir respublikinės Ce- 
kijos-Bohemijos bei Moravi
jos Vyriausybės.

Taip buvo visai baigta Dub 
čeko ir kitų 1968 metais re
forma. Centralinė Komisija 
net pareiškė, kad sovietų in
vazija buvo pateisinta kontra 
revoliucijos pavojaus.jį
I1BIILÉIUMBW
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GERĖJA S. PAULO 

. EKONOMIJA
S. Paulo valstijoje per pir

muosius šių metų mėnesius

Čilė ir Krikscionlskosios

Čilėje 1971 metų pradžioje 
bus naujo respublikos prezi 
dento rinkimai. Tai išjudino 
visą Čilės politinį gyvenimą, 
grupinius kivirčus ir politi
nes aistras. Liberalinė parti
ja jau išstatė savo kandidatą. 
Socialistų partija vėl pasirin 
ko jau keletą kartų buvusį 
kandidatu Salvador Alande, 
labai kairų ir veną iš rim
čiausių konkurentų liberalų 
kandidatui Alesandri. Kitos 
ka'rosios grupės irgi išstatė 
savo kandidatus. Tačiau tiki 
masi, jog galų galų gale vi
sos sutiks su Alende kandi
datūra.

Krikščionių demokratų par
tija po ilgų savitarpio srovių 
jJačo paskelbė RADjMIRO 
TOMIC kandidatūrą. Jis yra 
gana kairus, buvęs Čilės am
basadorius JAV-se Jis pakei
tė ligšiolinį Krikščionių De
mokratų Partijos šūkį «Revo
liucija laisvėje» į dar radika
lesnį ir siekia savo radika
liom kalbom reikalau jančiom 
griežtų reformų revoliucijos 
keliu įgyvendintinom, patrauk 
ti ir kitų kairiųjų grupių žmo 
nes, net komunistus balsuoti 
už jį, Dabartinė Čilės krikš
čionių demokratų valdžia su 
prezidentu Frei nepritaria 
šiai radikaliai krypčiai.

Bet ir šis kandidatas nepa

industrialinių prekių pardavi
mas pakilo 8% palyginus su 
praeitų metų tokiu laikotar
piu. Be to, ir žemės ūkis šiais 
metais turi daugiau pajamų 
dėl geresnio derliaus.

Tačiau per šį laikotarpį in
dustrija pirkosi 2,3% mažiau 
žaliavų. Tai rodo, kad trūks
ta įmonėms ir bankams pini
gų. Be to, atsiliepia ir neaiš 
kūmas padėties dėl preziden 
to Costa e Silva ligos. Tačiau 
Banco do Brasil paskutiniais 
mėnesiais išdavė daug dau
giau kredito kitiems bankams 
ir privatiems asmenims. Tuos 
pinigus jie gavo iš Fesouro 
Nacional (mokesčiai), o ne iš 
Centraliuio Banko. Tai rody
tų, jog išleista naujų bankno
tų ir padidėjusi infliacija.

. p. MEČYS 
PALECKIS
Šis jaunas, gabus prekybi

ninkas yra dosnus lietuviško 
sios spaudos ir veiklos rėmė 
jas. «Mūsų Lhetuvoe» jis išlei
džia kasmet po numerį ir 
šiaip paremia ją.

Jam linki sėkmės ir nuo
širdžiai dėkoja

ML Administracija

Demokratijos Ateitis 

tenkino jaunų, labai radika
lių, revoliucionieriškų Krikš 
čionių Demokratų Partijos kai 
riejo sparno žmonių. Nese
niai jie atsiskyrė ir sudarė 
taip vadinamąją Accion Popu 
lar Unitaria. Ši grupė nese
niai išstatė kandidatu į prezi 
dentus savo vadą Jacques 
CHONCHOL. Tai 40 metų agro 
nomas-inžinierius ir ekonomis 
tas, anksčiau buvęs preziden 
to Frei patikėtinis vykdyti 
garsiajai Žemės Reformai.

AR GALIMA «TREČIOJI

POZICIJA»?

Šitokio Čdės Krikščionių 
Demokratų partijos pasukimo 
ir skilimo proga daugel libe
ralinio kapitalizmo šalininkų 
labai plačiai pradeda kelti 
spaudoje ir disputuose klau
simus: ar prezidento Frei 
vykdomoji <revoliucija laisvė 
je» duos lauktųjų rezultatų?, 
— ar Čilės Krikščionių De
mokratų Partija netaps visai 
socialistiška? — ar iš viso 
yra galima krikščionių demo
kratų skelbiamoji «trečioji po 
zicija» (šalia kapitalizmo ir .. 
socializmo)? — ir iš viso, ar 
galimos savo vardo vertos 
krikščionišKosios demokrati
jos partijos?;

Norint atsakyti į šiuos klau 
simus, reikia pirmiaiisiM be
šališkai įvertinti Čilės ir ki
tų kraštų (Italijos, Vakarų 
Vokietijos) krikščionių demo 
kratų partijų pasisekimus ir 
nepasisekimus. Reikia taip 
pat gerai pažinti krikščionių 
demokratų veikimo aplinką, 
sąlygas, konkrečias galimy
bes ir ypač Katalikų Bažny
čios socialinį mokslą, kuriuo 
remiasi šių partijų progra
mos. 0 tai nėra lengva.

Lietuvos nacionalinė 
M. M a ž v y c l o b i b 1 i o t e ka
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Lietuvis
Tolimuose Azijos pietryčiuo 

se Indokinijos pusiasalyje yra 
Vietnamo kraštas. Ir jame bū 
na lietuviu trumpesniam ar ii 
gesniam laikui. Sov. Rusija 
pasiuntė lietuvių karių specia 
listų ir laikraštininkų i Siau
rės Vietnamą. Gi Pietų Viet
name yra nemaža lietuvių ka 
reivių ir karininkų JAV ka
riuomenėje ir žurnalistų tar
pe. Prie jų priskaitytinas ir 

" ' d-ras Vytautas D AMBRA VA. 
Jis išbuvo Pietų Vietname 19 
mėnesių, kaip Amerikiečių In 
formacijos Tarnybos narys.

VIETNAMAS LIETUVIO 
AKIMIS

Dambrava rašo, jogbetkrs 
pabuvęs Vietname keletą die
nų ar savaičių, jau dedasi jo 
žinovu, iš tikrųjų, pažinti Viet 
namo žmones ir jame vykstan 
tį karą yra gana sunku. «Pa
žinti vietnamiečius — reiškia 
sugebėti įsijausti į jų °rytietiš 
ką galvoseną, turėti noro ir 
talento pažinti jų sunkią kal
bą, kultūrą ir tradicijas. To 
kių pasiryžėlių studijozų yra 
labai maža. Bet yra pajėgiau 
čių atidaryti sudėtingos, pa
vergusiosios vietnamiečių dva 
sios duris.

VIETNAMIEČIO BUDAS

Niekur nemačiau tokios gi
lios katalikybės, kaip Vietna
me. Niekur nesutikau tiek 
dvasinio grožio jaunime, kaip 
Vietname Taip pat ištikimu
mo, atsidavimo, aukos ova- 
sios ne tik savo kraštui, bet 
ir kitiemsj ir man. Tą jų pa 
sitikėjimą patyriau laikinai 
būdamas vokiečių kalbos pro
fesoriumi Saigono universi
tete. /

Niekas mūsų Informacijos 
Tarnybos žmonių Saigone ne 
sistebi, kad tarp tarnautojų 
yra ir buvusių komunistų, 
dažniausiai pabėgėlių iš Šiau 
rês Vietnamo. Mes vadiname

MUSŲ I IETUVA

Vietname ■
dorybe būdo stiprumą, pas 
juos gi dorybė yra prisi
taikymas. Niekas frikra’ 
nežino, iš kurios pusės vėjas 
pučia, ir kada kur jis pakryps 
į vieną kitą šoną... Tai yra 
Rytai.

Pagal turimas žinias, kas
met iš Šiaurės Vietnamo per
bėga apie 120.000 komunistų 
karių į Pietų Vietnamo pusę 
Jie vadinami «dezertyrais*.Bet 
taip pat komunistai gali įvyk 
dyti Pietų Vietname apie 1000 
terorizmo aktų per mėnesį. 
Kai įvyksta koks nelaimin
gas atsitikimas gatvėje, re
tas žmogus sustos ir išties 
pagalbos ranką. Eina jis per 
daug avimi susirūpinęs.

Kaip tad suprasti ir pažin
ti vietnamiečius?! Tačiau ne 
reikia užmiršti keletos daly
kų. Jie jau 20 metų kenčia 
karo stovį. Bet ir po japonų, 
prancūzų okupacijos ir šia
me ilgame partizaniniame ka 
re pietų vietnamiečiai nenus
toja drąsos ginti nepriklauso
mybę, kad gyventų laisvėje.

KARIAUJA UŽ LAISVĘ

Laisvę vietnamiečiai labaį 
brangina. Kai po karo su il
gai juos valdžiusiais prancū
zais, Vietnamas Ženevos su
sitarimu buvo padalintas į dvi 
dalis, tai apie milijonas viet
namiečių palikę '-iską pabė
go nuo kruvinos komunizmo 
diktatūros j Pietų Vietnamą. 
(Tik nepilnas 100.000 išsikėlė 
į Šiaurės Vietnamą).

Dabar ilgus metus jie kovo 
ja, kraujuoja kariaudami prieš 
komunistų karines jėgas. Apie 
300.000 partizanų gerai pa
ruoš.ų ir ginkluotų Šiaurės 
Vietname ir Kinijoje infiltruo 
jami į Pietų Vietnamą. Pa
siųsta apie lOO.OOO Šiaurės 
Vietnamo reguliarinės karino 
menės. Jiems visaip padeda 
Kinija ir Sovietų Rusija. Taip 
jie turi atlaikyti prieš Šiau- 

tyrusių vyrų, vyrų, pajėgiau 
oių, sėkmingai derėtis su Azi 
jos komunistais . pagal rytie
tiškas aziatiškas komunistų 
normas.

Mano paties 6 asmenų šei
ma tapo Stalino teroro auka 
— buvo išvežta į Sibirą. Tė
vo nežinomas nė kapas. Iš 
patirties aš žinau, ką reiškia 
gyventi po žiauriojo komuniz 
mo jungu. Nors JAV-se yra 
jaunuolių deginančių pašauki
mo į kariuomenę korteles, 
bet yra ir savanoriškai sto
jančių. Jų tarpe ir mano sū. 
nūs. Kovose jis buvo sunkiai 

—sužeistas. Tačiau kova prieš 
komunizmą bet kuriame kraš 
te yra kova už pasaulio ir 
žmogaus laisvę!»
nEazagggn 
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Visur lankėsi
Žurnalistas komunistas Al

bertas LAURINČIUKAS, Mos- 
cow News — Maskvos Žinių 
korespondentas New Yorke, 
«atostogų» proga lankėsi pas 
Brazilijos lietuvius ir savo 
kolegas vietinius žurnalistus. 
Taip pat lankėsi ir Urugvajų 
je, Argentinoje, Peru ir Čilė
je. Iš Buenos Aires išskrido 
į Lietuvą.
ntejaaaüSHi 
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ATŠVENTĖ ILGAMETĖS

SUKAKTIS

Berisso lietuvių draugija 
«Nemunas» atšventė 60 metų 
sukaktį rugsėjo 6 dieną. Tu
rėjo svečių iš sostinės — Bue 
nos Aires.
ng8WBEąS!l 
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SUSIVIENIJIMO LIETUVIŲ 
ARGENTINOJE 55 metų veik 
los sukaktuvinis banketas bu
vo labai šaunus. Jau prieš sa 
vaitę buvo visi bilietai išpar

rėš Vietnamo užpuolimą.
Už tą laisvę draug su jais 

kovoja ir amerikiečiai, kaip 
tai pareiškė ambasadorius 
Harriman: «Vietname mes ne- 
jieškome nei įtakos zonos, 
nei karinių bazių, nei sąjun. 
gų, nei padaryti Šiaurės Viet 
namo žmonėms nuostolių, nei 
užimti jo žemes (nors tai bū
tų karo laimėjimask Mes sie
kiame Pietų Vietnamo lais
vės — apginti laisvę prieš 
bet kuriuos puolimus Ji yra 
bazė tikros, pastovios taikos 
visoje pietryčių Azijoje». Vi
si šie kraštai yra komunisti
nio užpuolimo pavojuje.

Mes galvojame — Vietna
mas toli nuo mūsų! Taip, bet 
vietnamiečiai taip pat turi bū 
ti laisvi, kaip ir mes. Jei mes 
jų neginsime, jei komunizmo 
diktatūra visai priartės prie 
mūsų tada gal jau bus 
per vėlu reaguoti!

DERYBŲ PARYŽIUJE 
DVIPRASMIŠKUMAS.

Jau visi metai, kaip prasi
dėjo ’Paryžiuje taikos dery
bos, o rezultatų jokių nema
tyti. Tam suprasti turėtume 
žinoti, kaip rytiečiai komun s 
tai supranta «derybas».

Iš tikrųjų, mes ir komunis 
tai kalbame visai kita 
kalba. Mūsų derybų tikslai, 
patyrimai ir lūkesčiai yra vi
sai priešingi jų. Šiaurės Viet 
namas derybom supranta vi
sišką Šiaurės Vietnamo bom
bardavimo sustabdymą ir ame 
rikiečių karių pasitraukimą 
bei Pietų Vietnamo palikimą 
Vietkongo (komunistų) valio
je; žinoma, tai smulkmeniš
kai nustatant derybom ., Jie 
neskuba, laukia ir leidžia lai
kui veikti jų naudai.

Tuo tarpu amerikiečiai tuoj 
laukia derybų rezultatų. Jie 
spaudžia savo atstovus dary
ti pažangos, duoti naujų nuo
laidų. Tai „didelės amerikie
čių daugumos klaida. Jiems 
degamai reikia giliau pažin
ti komunistus ir daugiau pa

t
1969 m spalio 3’ d

duoti. Svečiu buvo 325. Juos 
aptarnavo dar kiti 33. Net 86 
kepti gaidžiai «skrido» į sta
lus jau vidurnaktį. Meninė 
programa buvo trumpa, bet 
graži.- solo dainavo Albertas 
Griška ir Zuzana Valadkaitė. 
Mažieji ansambliečiai loteri
jos būdu gavo dovanų didelę 
lėlę ir futbolo sviedinį. Gi 
gimtadienį švenčiančiam an. 
sambliečiui Albertui Žaliuke- 
vičiui įteiktas aukso medalis.
IIBS88KMĮI 
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25 metų sukaktį gražiai 
minėjo Argentinos Lietuvių su 
sivienijimo 6-sis skyrius Kor 
doboje. Į sukakties minėjimą 
buvo atvykusi ekskursija iš 
Buenos Aires Susivienijimo. 
Svečiai atvežė dovanų — nje 
niškai nutapytą Dr. Vinco 
Kudirkos paveikslą, vienuo
lių kazimieriečių vyresnioji 
lietuvišką plokštelių rinkinį 
ir Argentinos Lietuvių Susi
vienijimo Centro valdyba jau 
nimui biliardą «grybą*. Tos 
pačios ^rugpiūčio 10 dienos 
vakarą jaunimas išlydėjo sve 
čius atgal,
gggggĮ!

SOLISTEI L. ŠUKYTEI 
PASISEKĖ

Apie L. Šukytės koncertą 
New Yorke, NEW YORK |TI- 
MES (rugsėjo 15) atsiliepė be 
rezervų palankiai. Po pasigro 
žėjimo daininkės išvaizda, 
taip vertino dainavimą.-

«O dainuoti ji tai gali Jos 
balsas yra greičiau vidutiniš
kai pritemdyto atspalvio ne
gu sidabriškas, bet jos tobu
lai kontroliuojamas. Niuansus 
ji vartoja paprastai ir efek
tingai, o jos frazės tvirtos. O 
be to, taigi pirmas jos debiu 
tas. Ji buvo laisvesnė dviejuo 
se pluoštuose dainų iš jos 
gimtosios Lietuvos».

Paminėjęs, kad buvo L. Šu
kytės pirmas debiutas, paste
bėjo, kad ji jau girdėta ir 
anksčiau, kaip viena iš Met 
sopranų. (ELTA)

Pirmosios Dienos Brazilijoje
FELIKSAS RALICKAS

Ne vienai Ralickų šeimai taip atsiti
ko. Kas čia aj. rašoma, tai pergyveno šim 
tai mūsų tautiečių. Bet kas iš jų aprašė 
savo pergyvenimus? P. Feliksas Ralickas 
nepretenduoja j didelius rašytojus. Ką 
čia skaitysite, tai buvo parašyta 1927 me
tais, spalio mėnesį, kaip laiškas savo g’ 
minėme Lietuvoje. Jo skaityti susirinko 
visas kaimas taip, kad neužteko vietos 
troboje. Žmones susirinko klojime ir akai 
tė prie žvakės šviesos, kaip patys pasku1 
parašė, «Dabar numanome, kas laukia a* 
teivių Brazilijoje». «Mūsų Lietuva» deda 
tuos pergyvenimus, kaip paminklą tūks
tančiams mūsų brolių, atvykusių Brazili
jon ir čia savo sunkiu darbu ir prakaitu 
sukūrusiems naująjį savo gyvenimą.

Redakcija.
IŠ «FRANCA» IKI «S. JOSÉ DA BELLA VISTA»

Stotis nuolat tolo ir pasislėpė už kalno. Try 
liką šeimų prisikrovęs mūsų sunkvežimis lėkė 
lygiu siauru keliu, sukeldamas tirštų raudonų dul 
kių debesis-

Pro šalį slinko tai tušti dirvonai, apaugę 
sausa stora žole, tai reti miškai, kur toli nuo 

viens kito pūpsojo reti maži medeliai, o toliau 
stūksojo kalnai, apaugę tropikų miškais; tai vėl 
driekėsi platūs slėniai kurnekur nusikaišę aukš
tomis palmėmis. Vienur kitur, kalnų pašlaitėse, 
gulėjo baltų mūrinių namų kaimelis. Tolimame 
horizonte mėlynavo aukštos kalnų viršūnės.

Pats vidurdienis. Niekur nei gyvos dvasios. 
Visur amžina tyla. Saulė neapsakomai svilina mū 
sų dar neįpratusius kūnus. Važiuojame į kavos 
plantaciją. Bet kur ji yra ir ar dar toli ji'— mes 
nežinojom.

PER MIŠKĄ

Artinomės prie didelio miško. Sunkvežimis 
sutriūbavo ir įlėkė jo pavėsiu. Staiga pajutome 
malonų vėsumą. Saulės spinduliai vos vos bepra 
siskverbė pro tankias vijoklių suraizgytas šakas, 
Tropikai. Tankūs, aukšti, visaip susikreivinėję 
medžiai, nuo pat šaknų iki viršūnių be galo su
pinti viens su kitu storais ir plonais vijokliais. 
Kelias siauras. Medžių šakos ir vijokliai karojo 
ant mūsų galvų. Teko lankstytis, kad kepurių 
nenutrauktų.

Ir čia ta pati ramybė. Tik mašinos terški
mas drumstė tylą, nuąidėdamas toli per tanku
myną. Nuo artimiausių šakų kilo margaspalviai 
paukščiai, kiti dainavo tankuminėj®. Kur medžių 
šakos retesnės ir prasiskverbė saulės spinduliai, 
ten klajojo daugybė drugių ir kolibrų po vijo
klių ir žydinčių medžių žiedus.

MŪSŲ STOTIS

Išnėrę iš miško, pamatėme plačią kavos jū
rą. Truputį žemiau, pakalnėj, stovėjo baltų mūri
nių namų kaimelis. Tikrai čia bus toji «São Jo
sé» — kone visi ištarėme, nujausdami ateinantį 
kelionės galą.

Palengva nusileidome į pakalne, įvažiavo
me į kaimą. Kaimas lyg išmiręs. Niekur jokios 
gyvybės nematyti. Mat, visi darbuojasi kavynuo- 
se, o namie likusios moterys ir maži vaikai triū- 
sėsi trobų viduje.

Mašinos burzgimas sudrumtė kaimo tylą. Iš 
keleto trobų išėjo juodos moterys — negrės, kai 
kurios rūkydamos pypkes. Jos mus ryte rijo ir 
lydėjo akimis. Iš kitų namų išlėkė keletas juodų 
ir baltų, saulės nudegintų vaikų. Visi susitepę 
raudona žeme, basi, rėkaudami vijosi vežimą, 
Beveik pačiame kaimo gale sustojome prie ke
lių, matyt, niekieno negyvenamų namų. Mus pa
sitiko keli vyrai, iš kurių vienas kažkoks čekos- 
lovãkas.

Laužyta rusų kalba jis tarė: Kiekviena šei
ma gali užimti po vieną namelį». Ir pridėjo, jog 
visais reikalais galėsią kreiptis į jį, o jis jau kai 
bėsiąs su šios plantacijos ūkvedžiu (fiskalu), ir 
parodė vieną liesą rudą vyrą. Jo tamsių rudų 
akių žvilgsniai lakiojo nuo vieno prie kito lietu
vių veido. Narsus vyras, pamaniau. Pagyvensi 
me, susipažinsime.

(Bus daugiau)
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SKAUDI NAUJIENA
Turtingieji Amerikos lietuviai, kurių esama apie milijo

ną, neteko vienintelės ir paskutinės lietuviškos gimnazijos. 
Ją ištiko toks pat ūkimas, kaip ir anksčiau įsteigtąsias. Taip 
buvo su Marijanapolin gimnazija, taip ir su Marijos Aukšles 
niąja Mokykla. Skirtumas tik toks, kad pastarosios*nuėjo tar
nauti amerikiečių visuomenei ir laikosi jos parama. Prie to 
reikia pridėti ir Putnamo lietuvaičių Seselių ištaikytą ben
drabutį, kuris taip pat uždaromas. IR TAI ĮVYKO ŠVIET?MO 
IR ŠEIMOS METAIS, kai užsimota sustiprinti išeivijos lietu
viškąjį švietimą mokyklose ir šeimose. Tai įvyko Amerikoje, 
kur netrūksta nei lietuvių, nei dolerių. Tokioj Vakarų Vokie 
tijoj, kur liko palyginti, negausus lietuviu būrys, Vasario 16 
gimnazija ne tik laikosi, bet ir plečiasi! Tiesa, ją stipriai re
mia Vokietijos valdžia, prisideda ir Amerikos lietuviai Da
bar uždarytoji Tėvų Pranciškonų gimnazija neturėjo valdžios 
paramos, kaip neturi nė viena Amerikos privati mokykla. 
Bet ar jos reikėjo? Ar lietuvių visuomenė nėra pajėgi išlai
kyti vieną gimnaziją? Atrodytų — taip, nes Tėvų pranciško
nų vadovybės pranešime minimi dideli nuostoliai, kurių ne
begali padengti gimnaz jos išlaikytojai. Taigi, arba Amerikos 
lietuvių turtingumas yra mitas (pasaka), ARBA JŲ L5ETU 
VIŠKUMAS. > > >

Amerikos lietuviai negaili didžiausių sumų pinigų an
gliškoms amerikiečių mokykloms, kuriose mokosi jų vaikai, 
bet abejingai žiūri į lietuviškas gimnazijas ir aplamai lietu
viškas mokyklas. Nei tėvai, nei vaikai negalvoja, kaip lietu
vių kalbos jiems tiek daug reikia. Dar šiaip taip įperšama 
ma šeštadieninė mokykla, bet lietuviška gimnazija — sun

MŪSŲ LIETUVA
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kiai. Gimnazijos svarbumą suprato tik saujelė labiausiai su
sipratusių šeimų Platieji lietuvių sluoksniai lietuviška gim
nazija ar mažai tesidomėjo ar visai nesidomėjo.

Kai kyla klausimas, kas uždarė vienintelę lietuvišką gim 
naziją, tai atsakymas yra aiškus, žiaurus, skaudus kiekvie
no susipratusio lietuvio širdžiai — JĄ UŽDARĖ PATYS LIE
TUVIAI TĖVAI, KURIE NESIUNTĖ JON SAVO VAIKŲ.

Šitokius svarstymus randame Kanados lietuvių savait
raštyje «Tėviškės Žiburiai». Apie tai rašome ir mūsų laikraš 
tyje ne padejuoti norėdami, ne Amerikos lietuvius pasmerk 
darni (ir negirdami), bet atkreipdami dėmesį, jog ir mes São 
Paulo lietuviai nesame nė kiek geresni tuo atžvilgiu už 
anuos savo brolius.

Mes neuždarėme nė vienos lietuviškos gimnazijos, nes 
jos niekuomet neturėjome. Bet mes negarbingai uždarėme vj 
sas pradžios mokyklas kurias turėjome. Porą jų parduota. 
Kitos dvi paverstos pramoginėmis su «bariukais». Lietuviais 
pats gausiausias mūsų rajonas kartais turi lietuvių kalbos pa 
mokas, kartais neturi, Mokos rajonas, kur gyvena arti 500 
lietuviškų šeimynų, turi mokyklėlę rūsyje, kurion Tėvai Jė
zuitai vargais negalais sumedžioja ir patys susiveža bene 
tik 17 vaikui Kai Amerikos lietuviai, nors ir nelabai rimtai, 
bet visgi šiaip taip galėtų teisintis, jog jų uždarytoji gimna
zija brangiai kainavusi, tai mūsų mokyklėlėse mokytojai dar 
buojasi iš pasišventimo lietuviškam reikalui, nė centavo už 
mokymą neprašydami. Tėvai Jėzuitai irgi nereikalauja «nė 
gazolino apmokėti». Tai ar mes turim teisę didžiuotis savo 
didesniu lietuviškumu ir didesne tautos meile už brolius 
amerikiečius?

Ar seni tie laikai, kai lietuvis už lietuvišką elemento
rių ir maldaknygę kalėjimu ir Sibiru rizikavo? Gal ne vieno 
mūsų senelis slapta skaityti pas «daraktorių ar daraktorką» 
mokinosi. O jų anūkams lietuviško žodžio nei rašto neberei
kia. Ir neoereikia tada, kai turi pilną laisvę jo mokytis ir 

ir mokyti. Mūsų lietuviškos mokyklos rei 
kalai bus labai negarbingi puslapiai mūsų tautos istorijoje, 
o tuose puslapiuose bus regimi ir kaikurie vardai bei pavar 
dės, kurių savininkai būtų turėję už tas mokyklas kovoti, ta 
čiau to nepadarė.

Lietuviu Dieoa
Sunkus kasoien’nis gyveni

mas mus išs. irstė. Kiek drau
gų, kiek pažįstamų per ilgą 
laiką neturime progos sutikti, 
nežinome kur gyvena, ar dar 
teks pasimatyti, Prisimename 
gerus ir blogus pergyventu® 
laikus, bet atminimai pasilie- 
atminimais.

Lietuvių Diena — garbin

gas pavadinimas, garbingam 
susirinkimui. Savo dalyvavi
mu lietuvis pagerbs brolį lie
tuvį.

Parinkta vieta — Jurubatu- 
ba, São Bernardo do Campo, 
prie Via Anchietos ir Rio 
Grande — nes daugumai jau 
pažįstama ir lengvai pasiekia 
ma, betkokiomis priemonėmis-

1969 m sp 3d

Kur bus galimybių pripildyti 
autobusą, stengsimės pasirū
pinti. Jau yra numatyti auto
busai ir bilietai platinami se
kančiose vietose;

a) Vila Zelina ir apylinkės 
— prie Šv. Juozapo bažny
čios. ^Bilietus platina Vyrų 
Brolijos nariai.

b) Mooca — prie Tėvų Jė
zuitų vienuolyno. Bilietus pla 
tina p. Jonas Dimša gyvenąs 
Rua Guaimbė,

c) Casa Verde — Pr. Cruz 
da Esperança, Bilietus plati
na p, Andrius Stankūnas, gy
venąs R. Cruz dos Passos, 55

d) Vila Anastacio ir apylin
kės — prie Dr. Jono Basana
vičiaus mokyklos.

Autobusais ir bilietais rūpi 
naši mok. Stasys Kubiliūnas, 
gyvenąs prie mokyklos.

Kitų vilų lietuviams prašo
me pasitarti kokiomis priemo 
nėmis būtų geriau nuvykti į 
Jurubatuba. Labai dėkotume 
jeigu tuojau mums praneštu- 
te savo apsisprendimą.

Lietuvių diena bus spalio 19 
nes jos nekliudo jokie kiti pa 
rengimai ir mūsų chorai, šo
kių grupės yra laisvi ir gale 
tų apdovanoti lietuvius tauti
nėmis menn vertybėmis. Šiuo 
reikalu jau kreipėmės į visas 
mums žinomas organizacijas 
ir būrelius. Jau prisižadėjo 
programą išpildyti:

a) Moksleiviai Ateitininkai
b) Vyrų Oktetas Spindulys
c) «Aušros» choras.
Betkoks dalykas yra vertin 

gas tik tuomet, kai žmogus 
jį įvertinimą. Toks jver inimas 
priklauso nuo žmogaus padė
ties, nuo to, ko jisai siekia.

Kokia paguoda yra malda 
tikinčiam Dievą. Visi, kam 
brangus tebėra lietuvis, susi
tiksim Lietuvių Dienoje!

Juozas Tijūnėlis
B. L. Bendruomenės Valdybas 

Pirmininkas

Žmogiškoji
Prieš porą numerių iškėlė 

me žmogiškąją didybę. Ta
čiau žmogus perdėm nėra di
dingas. Jis yra mišrainė didy 
bės ir menkystės. Verta ir jai 
tiesiai pažvelgti į akį.

Imkim kad ir žmogaus gy
venimą bendruomenėje. Mes 
galim viens kitam gyvenimą 
ir parūkštinti ir pasaldinti. 
Mes galim liūdnai nusivilti 
viens kitu pasitikėdami, ir tai 
ne visada dėl to yra kitas kai 
tas. O kiek daug spon.anišku 
mo, atviro pasireiškimo už- 
gniaužiama vien todėl, kad 
gyvename drauge su kitais! 
Vienas laivų pakrovikas kar
tą rašė savo geram draugui 
kunigui, mininčiam savo ku
nigystės jubiliejų: «Dauguma 
žmonių gimsta originalai, bet 
jie miršta kopijos».

Lyčių mylintis patrauklu
mas gali virsti aistra, o ta vėl 
tapti neapkenčiamu žiauru-

Menkystė
m u net ir tarp vyro bei žmo
nos, Kaip tik todėl kad jiedu 
taip artimai viens su kitu gy 
vena, jie gali viens kitą klai
dingai suprasti ar įskaudinti. 
Dėl tos pačios priežasties ir 
tėvai su vaikais gali vieni ki
tus varginti Daug jaunų šei
mų atrodė būsiančios laimin
gos, bet tokios nepasiliko.

Tą pat galima pasakyti ir 
apie darbo džiaugsmą pasau
lyje. Jis padeda žmogui išsi
vystyti, bet jis jį ir apriboja. 
Kūnas, tas žmogaus asmeny
bės spinduliavimas, gali būti 
tiek nužemintas, kad aistra 
pakeičia ^džiaugsmą O kur 
nuovargis ir ligos? O kaip be 
galime kalbėti apie kūno di
dingumą kentėdami ar regė
dami skausmus?

Net ir žmogaus garbės vai 
nikas sąmonė bei laisvė, iš
kelia jį aukščiau už visus gi' 
vūnus, yra silpnos, tamsokos 

ir ribotos. Ką mes tikrai ži
nome? Kiek mes esame iš tie 
sų laisvi, kai ima svilinti ai® 
iros? Dar liūdniau yra, kai 
mes, žinodami ir noriai daro
me tai, ką mūsų pačių įsitiki
nimas ir valia draudžia. O 
kur dar apsileidimas savimy
la ir kaltė? Nors ir kažkiek 
dažnai gyvenimas pritaria 
mums, beieškantiems laimės, 
tame jo pritarime, betgi, tūno 
nuolatinis; «Ne dabar» Įir — 
«Ne». Štai kodėl mūsų troški 
mai yra begaliniai.

O LAIKAS SKRENDA

Esama dar gilesnio neramu 
mo Jis yra ir tada, kai gyve 
nimas pritaria, kai darbas su
žmogina žmogų ir pasaulį, kai 
meilė tikra ir pilna Tikras 
gerumas reikalauja visad toks 
pasilikti. Bet šitame pasaulyje 
niekas nepatveria. Vos tik 
kas nors vienintelio ir ža
vaus pasirodo, žmogus žino, 
kad tai turės ir dingti. Tai la 
bai skaudžiai išgyveno Seno
jo Testamento rašytojas savo 
džiaugsmo sūkuryje ir taip 
apsakė;

«Viskam yra metas ir laikas 
kiekvienam daiykui po dan

gumi;
laikas gimti ir laikas mirti;
laikas sodinti ir laikas pa

sodintus išrauti;
laikas užmušti ir laikas gy 

dyti;

laikas griauti ir laikas statyt 

laikas verkti irlaikas juoktis 

laikas liūdėti ir laikas šokti! 

laikas mest akmenis ir lai
kas juos surinkti;

laikas myluotis ir laikas 
nuo mylavimosi susilaikyti;

laikas ieškoti ir laikas pa
mesti,

laikas pasilaikyti ir laikas 
nusikratyti;

laikas sudraskyti ir laikas 
susiūti,

laikas tylėti ir laikas kal
bėti;

laikas mylėti ir laikas ne
apkęsti,

laikas karui ir laikas tai
kai».

(Ekli. f3. 1-8).

Tiesa, pasilieka mūsų dar
bų vaisiai. Žmogus gali pa
likti nemirtingus meno veika 
luę. Mūsų žinios ir mūsų mėi 

lė gyvena toliau mūsų vai
kuose ir vaikaičiuose, ir to
liau žengiančioje rasėje. Bet 
ar visa tai gali užtikrinti mirš 
tantįjį, kad jo gyvenimas tu
rėjo prasmę? Jo sąmoningu
mas, «jis pats* dingsta nuo 
žemės. Ar gali netikra jo ga 
lo sambrėška pripildyk pras
mės jo ankstesnes kovas, jo 
padarytą gera ir iškentėtas 
neteisybes? Jei tą vienintelį 
«AŠ», sklidiną neribotų vilčių 
mirtis visiškai sunaikina, kaip 
gali būti visiškai jame išpil
domas jo gyvenimo (egzisten 
cijos) tikslas? Ir koks yra 
tas tikslas? Šiai klausimai, i 
kuriuos žmogaus protui atsa 
kyti yra labai sunku. Paten
kinamą atsakymą gauname 
tiktai paties Kūrėjo apreiš
kime.

O. K.
(Bus daugiau)
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Jaunimo ūmios žalojimas didėja
ATEISTINIS «MOKSLAS» SIEKIA 
NUŽMOGINTI IR NUTAUTINTI

Sovietinė mokykla turi paruošti tikrus ateis 
tus-bedievius, Pagal «Tarybinį Mokytoją» (1965- 
11-18) neužtenka, kad mokinys jau «nepraktikuo 
ja religinių apeigų, nelanko bažnyčios» (kas 
g iežiai draudžiama). Tai dar tik pusė ateistinio 
auklėjimo. Reikia išleisti į gyvenimą moksline 
pasaulėžiūra apginkluotą «kovingą ateistą». To
dėl nuolat klausimais ir anketomis tikrinamas 
mokinių bedieviškas nusistatymas.

PASTANGOS ATSKIRTI VAIKUS NUO TĖVŲ

Didžiausia ateistinio auklėjimo kliūtis — re
ligingi tėvai. Kad atskirus mokinius nuo šeimos 
ir jos Įtakos, pristeigta internatų, kur jau nesie
kia šeimos Įtaka Tačiau nusiskundžiama, kad ir 
į internatus nemažai vaikų ateina iš religingų 
šeimų. Esą ir tokių vaikų, kurių «sąmonės ap- 
nuodijimas sukelia daug rūpesčio».

"Tarybinėj Mokykloj» (1965, nr. 2) S. Šim
kus įrodinėja, kad reikia veikti mokinių tėvus 
tiek per pačius mokinius, tiek individualiai «ap- 
dirbinėjant» tėvus. Tėvij pažiūras turi išduoti pa 
tys mokiniai. Mokiniams nuolat pateikiamos an
ketos. Viena tokių anketų čia pateikiame. Kad 
nekristų į akis jos tikslas, ji pavadinta «Socio
loginio tyrimo anketa».

1. Tavo požiūris į ateistinį auklėjimą mūsų 
mokykloje? (būtinas — kodėl?; nebūtinas — 
kodėl?).

2. Kaip turi būti vedamas ateistinis auklė
jimas mūsų mokykloje? (tavo nuomonė).

3. Iš kokių tėvų kilęs; tarnautojų, darbiniu, 
kų, kolūkiečių,

4. Ar yra religingų žmonių šeimoje: tėtė, 
mama, senelė, senelis?

5. Jeigu yra šeimoje religingų narių, tai ko 
kiais klausimais jie nesutinka su mūsų mokslo 
linija?

6. Ar lanko šeimos nariai bažnyčią?
7. Kas iš jūsų šeimos narių tiki paviršuti

niškai?
8. Kokių religiniu švenčių prisilaiko šeima?
9. Kokių prisilaiko šeimoje religinių apeigų?
10. Ar tvirta tavo religinė pasaulėžiūra 

(ar tiki)?
11. Kokiais klausimais tu dar abejoji?
12. Kas padėjo ar padeda atsikratyti reli

giniais prietarais?
13. Kokias religinio turinio knygas esi skai

tęs ir kas tau jas paskatino perskaityti?
14. Kokį įspūdį tau paliko perskaitytos re

liginės knygos?
15. Kada paskutinį kartą buvai bažnyčioje?
16. Kokia tavo nuomonė tikėjimo klausimu?
17. Kokį vaidmenį religija vaidina komuniz

mo statyboje?
Iš panašių anketų klausimu aišku, kad so- 

vietinei mokyklai rupi ne tik mokinių santykis 
su religija, ne tik «pažanga» atsikratant «religi
niais prietarais», bet ir jų tėvų, senelių ir kitų 
šeimos narių religiniai nusistatymai Norima su
sekti tuos šaltinius, iš kurių mokiniai gauna ži
nias apie religiją. O juos suradus, prasideda jau
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«apdirbinėjimas» su visomis 
o pasėkomis. Vaikai gi pa

verčiami tėvų išdavikais. Na
tūralus ryšys tarp tėvų ir 
vaikų ardomas, atimant tė
vams laisvę auklėti savo vai 
kus pagal savo sąžinę.

tirôãrôin .

Vakaro Nemunas
JANINA DEGUTYTĖ

Toks pilkšvas, kaip rudenio
langas nulytas, 

x Nesutramdomo virpesio
^sklidinas, 

Neša vėją širdy upės tyras vanduo, 
aukštą dangų ir žemę sulydęs^

Kas už tos tylumos? Kas už tų virpesių?
Už Vandens gyvo stiklo?
Sodai mėlyni ten ir laivai debesų, 
Ten sidabro ir saulės kasyklos...

Ten dugne susigūžusi miega naktis, 
Neįspėjamos mįslės vaikšto.
Kasdienybė, išplėtus akis, atžingsniuoja 
I tą judančią žvaigždinę aikštę...

Valanda ši didžiulė — kvėpuos atsargiau! 
Apgaubia ji mus kaip skliautas.
Oranžinį drugį ant rankos laikau.
Ir gyvenimas niekad nebuvo sugriautas.^ 

Iš rinkinio; «Šiaurės Vasaros»
Vilnius, 1966

..  «>  —~

SAPNAS
KOTRYNA GRIGÀITYTÊ

Sūkury mėlyno vėjo, 
sapnuoju ateinančią dieną. 
O brėkštantis rytas, 
o brėkštantis rytas, 
kaip dviašmenis plieno peilis... 
Jis atskiria mane 
nuo žėrinčio sapno, 
kaip pirmgimį, 
nuo motinos įsčios.

Conhecer,
41.
Cada edição do jornal «Mü 

sų Lietuva» leva um número. 
Quantas edições apareceram 
até hoje. Aproximadamente;

A. 900 edições
B. 1100 „
C. 1300 „
42. '
O compositor Juozas Nau- 

jalis nasceu em 1869, exata
mente 100 anos atrás. Em 
que cidade ele nasceu?

A. Raudondvaris
B. Kaunas
C. Šakiai

43.
Qual e o nome oficial da 

Universidade de Kaunas?
A. Universidade Central
B. Universidade Nacional
C. Universidade Vytautas

44.
Em que ano foi declarada 

a Constituição da República 
Lituana?

A. 1918
B. 1922

aprender...
C. 1928.

45.
Certamente ouvimos falar 

de M. K. Čiurlionis. Mas 
quem foi êle?

A. Escritor
B. Músico
C. Actor.

46.
Após a I Gerra Mundial os 

poloneses ocuparam a capi
tal de Lituânia: Vilnius. Isto 
aconteceu no ano de:

A. 1928
B. 1914
C. 1918.

47.
Como se escreve pos ex

tenso em lituano o número 
18?

A. aštuoniuolika
B. aštuniolika
C. aštuoniolika

48.
Escreva o plural de palav

ra «sūnus». Pertence a IV

declinação.
A. sunūs
B. sūnūs
C. sūnus

49.
Todo idioma tem certa quan 

tidade de vogais e consoan
tes. Quantos vogais tem o 
idioma lituaao?

A. 8 vogais
B. 10 vogais x
C. 12 vogais

50.
Nos Estados Unidos mèn- 

salmente é editada uma re
vista cultural «Aidai k Os edi
tores são;

A. Padres Jesuítas
B. Padres Eranciscanos
C. Padres Salesianos

RESPOSTAS;

41- B, 4>2-A, 43-C, 44-B, 
45-B, 46-A, 47-C, 48-B, 49-C, 
50-B.

VIRTUVE
OBUOLĮ *1 VYNE 

MAÇÃS AO VINHO

Ingredientes;
6 Maçãs
meia xícara de açúcar
canela, cravo, sumo de limão.
meia xícara de vinho branco
1 colher de gelatina.

Descascar as maçãs, tirar as sementes e cozinhar em 
um pouco de água, com todos os condimentos.

Depois de cozidas, rechear as maçãs com nozes, amen 
doins, castanhas do Pará ou de caju, moidas ou com geleia 
de frutas.

Coâr o caldo no qual cozinharam as maçãs, adicionar 
o vinho, um pouco de agua e cozinhar um pouco mais,

Despejar a calda sôbre as maçãs e levar ao refri
gerador. -

Quando a cobertura endurecer cobrir com nož'ės moi 
das ou com môiho de baunilha.

MOLHO DE BAUNILHA;

1 gema, meia xieara de leite, 1 colher de sôpa 
de açúcar dê baunilha. Misturar a gema com o açú
car e adicionar o leite fervendo. Deixar o molho de baun - 
lha engrossar em fogo brando.

As maçãs ao vinho são muito apreciadas na hora d 
lanche ou como sobremesa.
MOTERIS, 5, 1968
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BAISI ISTORIJA
ANATOLY KUZNECOV

IV DALIS

(pabaiga)

'išgelbėjau kaili

Vos išgelbėjau savo kailį ir 
likau nuošaliai nuo to Aviško* 
Kitus išmetė iš partijos ir iš 
Rašytojų Sąjungos ir jie nie
kuomet nebematė spaudina- 
mų savo raštų. Mano raštai 
buvo spaudinami ir «draugai* 
vėl tapo malonūs ir manda
gūs.

Jie man smulkiai paaiški
no, kad slaptosios policijos 
būklė esanti labai paini, kad 
rašytojai esą jautrūs, ir įne 
paisant jų protingumo, jie 
maištaują, o slaptoji policija 
nebenorinti grįžti ir imtis 
griežtųjų priemonių, Jų nuo
mone, aš gerai padaręs nepa
sirašydamas Solženicino pro
testo. Tai nesąs artistų reika 
las, Kita vertus ai turėčiau 
stengtis paveikti savo pakly
dusius draugus, kad tie turė
čiau baigti daryti sunkeny
bes... Priešingu atveju... «ge
rai, jūs tai žinote, ar ne?...»

Važinėjau iš vieno miesto į 
kitą, kad tik atsitolinčiau nuo 
savo «draugų»: iš Maskvos i 
Leningradą, iš Leningrado I 
Kijevą. Daugelis žmonių ten 
gali atsiminti, kaip manęs tei 
ravosi, ką aš ketinu veikti, 
ar esanti bet kokia galimybė 
išsisukti, ir kokių vilčių aš 
dar turėjau. Niekas negalėjo 
man padėti. Rusijos inteligen
tai tiktai jaučia baimę. Jų 
priešakyje yra tiktai šešėliai.

ČEKOSLOVAKIJA

Tai atsitiko 1968 metų rug 
pjūčio 20 naktį. Rusų tankai 
Įgarmėjo Cekoslovakijon. Ke

lėtą dienų praleidau besisi- 
klausydamas radijo praneši
mų. Daug kas tada Rusijoje 
verkė, Sakė, jog tas žingsnis 
buvo posūkis į fašizmą.

Tai man darė įspūdžio. Nu
sprendžiau nebegalįs čia pa
silikti. Supratau, jog kas die
ną, kas savaitę, kas mėnesį 
įr kas metą regėsiu tiktai di
dėjančią manyje baimę ir 
bailumą.

Tačiau Rusija yra taip stro 
piai saugoma, kalėjimas. Ga 
na pasiskaityti žymiąją Ana- 
tolio Marčenkos knygą «Evi- 
dencija». Jis geidė tik vieno 
išvykti. Jį ^sučiupo 12 metrų 
nuo rubežiaus ir įmetė į tą 
pačią stovyklą, kur buvo Da
ntelis. Plaukai gali atsistoti 
ant galvos, skaitant Marčen
kos aprašymą šitos stovyklos’

Gavau dar |vieną pakvieti
mą. Šį kartą iš Šiaurės me. 
rikos. «Dial» knygų leidykla 
laikė padėjusi 5.000 dolerių 
mano kelionei apmokėti. Pra
dėjau vėlaokytis visuose Tū
los susirinkimuose. Sofrono- 
vūi daviau savo knygų leidi
nius su savo parašais. Nuo
lat stengiausi užmegztigpokal- 
bius su savo «drauga’s*, iš
eikvodamas šešis mėnesius, 
iki paruošiau savo dokumen
tus kelionei į Jungtines Ame
rikos Vasstybes.

IR VĖL NtlŠLEIDŽiA

Kodėl? Gdrdi, «Dial* |leidy- 
kla išleido Solženicino kny
gas ir todėl yra Rusijos prie
šas. Ir vėl paaiškėjo, kad 
KGB manęs neleidžia todėl, 
kad aš kaikuriuose paskuti 
niuose savo straipsniuose kai

ką pakritikavau.
Pradėjau jaustis esąs «apa

čioje* ir plakamas kaip vil
kas. Išvykau į Batum mies
tą stratigravijos mokytis. Vi
sas Juodųjų Marių pajūris 
yra saugojamas. Vakarui brėkš 
tant policijos patruliai pašali
na iš paplūdymių visus žmo
nes, o švyturių spinduliai vi
są laiką šluoja smėlį ir .jūrą. 
Radaro aparatai pastebi net 
mažą guminį vaikų paliktą 
sviedinuką vandenyje.

Nusprendžiau bėgti pasinė
ręs povandenin, vandenyse 
pasislėpdamas prieš patru
liams pasirodant. Žadėjau ap
sirūpinti deguonie dviem in
dais. Kryptį išlaikyti turėjo 
man padėti kompasas. Jei ne 
galėjau kitą rytą atsirasti ten 
pat, išplaukčiau. Tiek išsila
vinau plaukioti ir nardyti, kad 
galėjau išbūti pasinėręs l^įva 
landų be pertraukos ir prade 
jau statyti savo rogutes de
guonie indams gabenti, iai- 
gi, nusprendžiau bėgti į Tur
kiją.

PAVOJUS

Šiaip ar taip, pavojus buvo 
rimtas. įsivaizdavau, jog ga
liu būti povandeninio laivo 
pusiau perpjautas, nes tų lai
vų čia yra kaip ryklių galy
bės. įsivaizdavau, kad galė
čiau ir nuskęsti.

Visa tai apsvarrstęs pasiry
žau dar kartą bandyti prašyti 
leidimo pakeliauti po užsie
nius. Nieko kito tada nebėgai 
vojau, kaip tik išvykti iš Ru. 
sijos bet kokia kaina.

Dieną ir naktį maliau ir ma 
liau: išvažiuot... išvažiuot... 
išvažiuoti iš to baisaus kraš
to, nuo tų visų vargšų, nuo 
KGB. Norėjau išvykti į Arkti
ką, į Sacharą, bet kur, kad

Nebegalėjau toliau taip gy
venti.

Ta mintis tãpo tvirtesnė už 
mane patį. Tai buvo gyvulio 
instinktas išlikti.’Pagaliau, juk 
aš buvau dar žmogus. Knygo 
je «Baby Jar» parašiau, kad 
jau 14 metų būdamas galėjau 
būti mažiausiai 20 kartų su
šaudytas, ir jei aš dar tebesu 
gyvas, tai yra stebuklas, ar 
bent nesusipratimas.

Pagal KGB įstatymus tai 
būtų buvęs pakankamas argu 
mentas pasmerkti mane mir
čiai 21 kartą. Mažiausiai to
dėl, kad tiesiai į tą KGB krei 
piausi — išvažiavau. Mažiau
siai dėlto galiu tai aprašyti. 
Ir rašysiu tol, kol dar būsiu 
gyvas.

ĮSIDĖMĖTINI! ADRESAI;
LIETUVOS ATSTOVYBES \ 
URUGUAY, MONTEVIDEO

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

LIETUVIŲ BAŽNYČIA VILU 
ZELINA; Rua Inacio ir Av 
Zelina, Mons. Pio Bagažine- 
kas, Tel. 63-5975.

Liet. Bendruomenė, pirmi- 
rifekas p. Juozas Tijūnėlis 
Rua Tatai, 150 — Casa Ver
de, Tel. 266-0346.

TĖVAI JĖZUITAI: RuaJua- 
tindiba, 20 Parque da Mooka 
— Tel. 273-0338 arba 92-2268

LIETUVIŲ KALBOS
PAMOKOS S. PAULY:

MOOCA, Rua Juatindiba, 20 
šeštadieniais 14 vai.

tik galėčiau iš čia išsprukti.

Stasys Lapienis
naujose patalpose parduoda įvairias 

statybos medžiagas bei visokius
namų reikmenis.

Naujasis adresas:

DEPOSITO PARATODOS
Avenida Sapopemba, 5761, V. Guarani

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

Raštinė:
. 15 de Novembro. 244 

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

JONAS JAKUTIS
RUA COSTA BARROS, 352

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

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

Už jungo, jaučių ir viso pa 
kinkymo pagaliau matyti žmo 
gysta, pasilenkusi žemyn ir 
dar perkrypusi kairėn. Tvir
tai nutvėręs vieną arklo ra
gą dešine, kaire žemai nu
spaudęs antrą ragą, idant ve
lėna juoba virstų į tą pusę. 
Žmogaus kepurė užmauta ant 
styrinčio aukštyn bližės ra
go dirželis persvertas per ža 
grės galą. Palaidi, ant keli
nių išleisti, kaip rusų, marškj 
niai plakasi pakinkliuose, ir 
be sagtelės pakaklėje. Krūti
nėje prasikėtę, rodė ją nežmo 
niškai apaugusią juodais plau 
kais. Tai darė įspūdžio, lyg 
užantyje tebūtų buvus tuštu
ma, ne kūnas. Plika, įlig pa
kaušio gaiva, ^saulėje blizga, 
kaip metalinė. Stori uostai 
kelmais styri neapkarpomi, 
tik daug darbo užduodami, 
kol juos nusausini šiurkščiais 
kaip karštuvai, delnais,

Vaižgantas
(iš Dėdžių ir dėdienių)

LIETUVIAMS PAMALDOS 
LAIKOMOS

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

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

Sekmadieniais ir šventadR 
niais 8, 10 ir 17,00 vai.. Darbe 
dienomis 7 ir 7,30 vai., arbž 
atskirai susitarus dėl laikų 
kai turimos metinės ar 7 d 
mišios:

išpažintys čia klausomai 
kasdieną prieš mišias,

Pirmą mėnesio sekmadienį
Parque das Nações 1@ vali 
V. Carolina 15 vai., 
Casa Verde, 17,15 vai
Antrą :

Jaęana klierikų kopi. 8,30 vai
Bom Retire, 10 vai
Utinga 16,30 vai.,

Trečią:
nwan
iiãrâKsnii

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

pardavimai — kreipkitės į

Administradora e Imobiliaria Bernardes Ltda- 
atsakomasis bendrininkas Gil Prestes Bernarles

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

Didelis pasirinkimas medžiagų ir skoningas J 
pasiuvimas, LAURO SANDRON vyriškų rūbų

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

São Paulo
Medžiaga parduodama ir išsimokėjimui

Z teikite ir įsitikinkite medžiagos ir darbo kokybe ir kaina

Agua Rasa 8,30 valą 
Moinho Velho 11,30 vai.., 
Lapa If ,30 vai.,
P a s k u t i n į:
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 ŠIUO ADRESU

CAIXA POSTAL 4421,
S. PAULO, BRASIL.

SKAITYKITE i b 
PLATINKITE VIE 
NINTELI PIETŲ AMERIKOS 

SAVAITRAŠTI « M U S Ų 
LIETUVA».

VIENINTELIAI ATSTOVAI GARSIOJO VANDENS LINDOYA

iilPMA©# CAI
Lindoya vanduo yra donai žinomas gėrimas 
Kurio puikų veikimą į žmogaus sveikatą jau 
visi yra vienbalsiai pripažinę. Pabandykite, 
sutikinkite ir visados naudokite ■

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

Caixa Postal 3967 — S
............ «t»* <« w» « «ím»

. ....................W'«’T
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BENDRUOMENĖS TARYBOS POSĖDIS

šaukiamas spalio 3 dieną. 19 valandą, Jaunimo 
Namuose, Vila Zelina.

Kun, J. Šeškevičius 
Prezidiumo pirmininkas

bonijoje Vila Zelinoj. Lietu
viška visuomenė turės pro
gos pasiklausyti pasaulinio 

masto lietuvio pianisto.

Lietusią 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 
čiamas koncertuoti São Car
los miest teatre.
IIBMBBII 
unatsraaii

«Aušros» choro koncertas 
bus lapkričio 23 dieną 15 va 
landą Zelinoje, eserų Pram 
ciškiečių gimnazijos salėje.
!ljEK3SgaSQI| 
ii&ÊÊüããii

Lietuvių kalbos pamokos 
Vila Zelinoj kiekvieną šešta
dienį nuo 16 ligi 18 vai. Lie
tuviai tėvai nepamirškite į 
šias pamokas pasiųsti savo 
vaikus, t
iiBSMasm
íiãnõoãii

PIANISTO A. KUPREVIČI .US 
KONCERTAS

bus spalio mėn. 19 dieną 19 
valandą São Paulo Konserva
torijos salėje, Av. §São João, 
269, prieš centralinj paštą, Pia 
nistas Kuprevičius be São 
Paulo dar koncertuos Cara
cas, Buenos Aires ir Monte
video Pakvietimus į gkoncer- 
tą bus galima gauti pas orga
nizacijų valdybų narius ir kle

Atende-se com hora marcada

DR JONAS NICIPORCIUKAS
Cirurgião Dentista 

p/ Universidade de São Paulo 
RAIOS X

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

DR. ANTONIO SIAULYS
C. R. M. 10.647

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

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

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

Jonsultorio e Residência RUA DOS TRILHOS, 1576 
Moocaj Fone 92-3991

NAMŲ LANKYMAS
Šv. Kazimiero parapijos 

klebonas J. Bružikas, S. J-

UMgcaaMgM 
ÜBÕs&aaii

LAPA
Dėl Lietuvių dienos Lapoję 

trečiąjį sekmadienj, šio mė
nesio 19 dieną lietuviams mi
šių nebus. Jos bus 16 
valandą antrąjį sekmadienį 
spalio 12 dieną.

ŠV. KAZIMIERO koplyčio
je, rua Juàtindiba, 20, Parque 
da ivlooca, šeštadienį, spalio 
11 d. 19 valandą bus geduhn 
gos šv. Mišios už a. a.

JACINTĄ tsUČ

dešimtosiose jo mirties meti
nėse. Velionio žmona kviečia 
gimines, prietelius ir kitus 
tautiečius dalyvauti.

iiiuffldãiii

GI .'PADIENIUS MINI:

Sandra Kindurytė (spalio 
1), Jonas Dimša (2), Stepas 
Narušis (3), Pranas Leita (4j, 
Emilija Pupienienė (5). Spa
lio 5 p.p. Adelė ir Petras Žar 
kauskai mini savo vedybų su 
kaKtj. Marija Mikšienė (8), 
Povilas Buitvydas (8), Adelė 
Gudliauskienė (9), Elena Rim 
kienė (10), Salomėja Mitrulie- 
nė (10), Fausta Sliesoraitie- 
nė (Ii).

Visiems laimingų metui

MIRĖ:

Zelinoje nuo 1927 metų gy
venusi pasimirė

A. a. ELZBIETĄ 
JARMALAVIČI&NĖ

Buvo gimusi 1881 m. sausio 
11 d. Samanių kaime, Obelių 
valsčiuje. Mirė š.m. 27 d. Li
ko liudįs sūnus, dvi dukterys, 
marti, žentai, anūkai ir pria- 
nūkiai.
utį 
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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 balins - 
koncertas Zelinoje, Sės. Pran 
ciškiečių gimnazijos salėje.

Lapkričio 23 AUŠ-ROS choro 
penkmečio koncertas Zelinoje 
Sės. Pranciškiečių salėje.

A. A. JUOZAS MATELIONIS
CASA VERDE bažnyčioje šį 

sekmadienį 17,15 vai. Mišių 
auka bus aukojama už a. a. 
Juozą Matelionj. Užprašė bro 
lis Jurgis Matelionis.
IIM«aann
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UŽSIMOKĖJO UŽ ML:

Andrius Mizeikis 15 ncr., 
M, Paseckienė 29 ncr., Prel. 
F. Bartkus 17 ncr., Julė Jo- 
teikaité Galvão 30 ncr.

Sr. Mečys releckis 100 ncr- 
Garbės Leidėjas.
niataaagii 
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ADVOKATĖ IRENA GRITÉNAS — SPINĄ 

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

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

praeitą savaitę aplankė lietu
vius šiuose bairruose.-’Peaha, 
Tatuapé, Vila Maria, Guaru- 
Ihcs, V. Gustavo, V, Ré.

Sekančią savaitę lankys: 
Santo André, Parque das Na 
ções, Utinga, Campestre, Bar 
celona, São Caetano.
rrwngRgIH 
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Keista, bet teisinga
Lietuvos komunistų dienraš 

tis «T1E8A» kartais duoda ži
nučių, kurios laisvame pasau
lyje tikriausiai atsidurtų juo
kų skyriuose. Štai keletas pa 
vyzdžių!

1969 m. birželio 13 d, ket
virtame puslapyje taip rašo
ma «Kur tas molio vazonėlis? 
Keramikos meno meistrai ir 
prekybininkai vienas už kitą 
garsiau aiškins, girdi ąsočių 
ir dar su šešiais puodukais 
yra užtektinai. Nesiginčysim, 
tegul būna taip. Bet kur nusi 
pirkti molinį vazonėlį? Išeitis 
viena. Prireikus vazonėlio, 
geriausiai užsuk į gėlių par
duotuvę. Ir patariu prašyti ne 
vazonėlio, bet gėlės. Mat, 
parduodami ne vazonėliai, o 
gėlės su vazonėliais». Toliau 
V. Miškinis, straipsnio auto
rių?, aiškina, kodėl vazonė
liai nebegaminami. Gerai, kad 
perkant adatą, nereikia kar
tu pirkti ir siuvamos mašinos.

Ateinant pavasariui, TIESA 
ragina kolchozus sodinti daug 
daržovių. Štai <:koks jų iiki 
mas. «Pernai», taip rašo TIE
SA 1969 m. rugpjūčio 2 die
na, «pora Varėnos rajono 
ūkių buvo priversti sušerti 
gyvuliams 40 tonų morkų, 20 
tonų burokėlių. Niekas jų ne
supirko. Druskininkų tarybi
nis ūkis šįmet turėjo ieškoti

ML PRIE PAŠTO
«Mūsų Lietuvos» paskirų 

numerių galima vis gauti nu
sipirkti kioske, įeinant į Cen- 
tralinį Paštą kairėje pusėje.
ÜWBMPIMII
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DĖMESIO! DĖMESIO!

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

RUA JUATINDIBA, 20

Farque da Moóca.
Telefonas lieka tas pats.- 

273-0338.Laiškus siųsti geriau 
per Caixa Postai 4421, S. Paulo

'X

ATSKIRO NUMERIO

KAINA 0,30

rinkos agurkams, nes Druski
ninkuose ir Varėnoje jų ne
ėmė = prekybininkai tuo me 
tu buvo atsivežę agurkų fé 
kitur. Vilniaus rajono ūkiai 
liepos mėnesį galėjo patiekti 
miestui apie 100 tonų šviežiu 
bulvių, bet prekybininkai te 
priėmė maždaug pusę to kie
kio». Kitur skaičiau, kad Jpre 
kybininkai nupirkę bulvių ir 
sudėję jas į kapčius, sekant* 
pavasarį atvyko, pasakė, kad 
bulvių nebereikia ir paprašė 
atiduoti pinigus atgal.

Ne paslaptis, kad Lietuvoj » 
kaip ir visoje Rusijoje, labai 
trūksta butų. Bet šių met 
rugpiūčio 17 diena TIESA i ; 
davė paslaptį, kad žmonė; 
«nenori statytis mūrinių na
mų». Kodėl? «Vilkaviškio rajo 
nui>, taip^asškina TIESA, «tiek 
individualinei, tiek ir visuomo 
ninei statybai silikatines ply
tas teikia Matuizų statybinių 
medžiagų gamykla. Vilkaviš 
kio geležinkelio stotyje nuo 
lat iškraunamas statybinis lan 
žas. Kitaip jo pavadinti nega
lima. Iš vagono sunkiai gali
ma atrinkti 5 — 6 tūkstančius 
plytų, tinkančių nors patenki
namai apdailai. Kaskart vis 
storėja išbrokavimo aktų by 
la, bet tuo plytų kokybės ne 
pagerinsi. Matydami iš tokių 
plytų statomus namus, iš vien 
kiemių pei sikeiiantieji žmo
nės atsisako rangovinių orga 
nizacijų paslaugų, nenori sta. 
tytis mūrinių namų».

Kalbant apie namų statybą, 
reikia paminėti ir kitą pa 
vyzdį.

«Iki 1065 metų gyvenau Par 
tizanų gatvės name Nr. 15—- 
28, «taip rašo TIESOJE Ch. 
Kacas 1969 metų rugpiūčio 
12 d. «Ten turėjau 46 turėjau 
46 kvadratinių metrų butą, 
Mūsų namą ėmus kapitalistiš 
kai remontuoti, buvome iškei 
ti į Dzūkų gatvę. Gavome ga 
rantini raštą, kad būsime grą 
žinti į savo butą. Visi kaimy 
nai grįžo į savo butus, o man 
siūlomas kitame aukšte esan 
tis žymiai mažesnis su ben
dra virtuve butas. Kreipėmės 
į liaudies teismą, kuris priė
mė sprendimą, kad mums bV 
tų suteiktas nemažesnis 3 i- 
kvadratinių metrų butas si 
visais patogumais. ^Tačiau P 
baltijo geležinkelio vadove 
liaudies teismo sprendimo n> 
vykdo». Taigi, per buto re 
montą žmogus prarado sep 
tynis kvadratinius metrus i 
neatgavo savo buto, nepai 
sant, kad turėjo garantir, 
raštą.

Tokių ir panašių faktų Li< 
tuvoje atsitinka dažnai. Ko 
munistai nei teismo sprendi
mo nepaiso ir žmogui but< 
negražina. • •
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