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TARYBA IR REVIZIJOS KOMISIJA
Rinkimai jau prasidėjo I

LIETUVAI;
São Paulo - Brasil - 1970

Kovo - Março 13 d.
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su jėga sulaikyti ir tvarkyti
didelę spaustuvės darbininkų
daugumą, kuri susirinkusi no
lutinai išrinks prezidentą par rėjo pareikšti savo solidaru
lamentas iš pirmųjų dviejų. mą su nukentėjusiais Ulloa.
Dabar visa pasaulio spauda
Turėtų išrinkti Carlos Arana,
smerkia šį Velasco žygį, va
kaip daugiausiai gavusį.
dina atvirai jį diktatorium ir
Rinkimuose dalyvavo guate
rodo jį einant į komunizmą
maitėdai labai gausiai, nors
(Kubos diktatorius Castro svei
FAR ^Forças Armadas Rebel
kino Velasco vyriausybę už
des) visaip grasino nedalyvau
šių laikraščių nusavinimą).
ti rinkimuose. FAR darom
Pasmerkė tai ir Peru pati
teroro aktai, pagrobimai, už
iš parlamento. Balandžio mė
mušimai taip pat paveikė bal didžiausia žurnalistų draugija nesi prasidėjo ir ZJ ubčsko že
suotojus, kad jie balsuotų už — Limos Žurnalistų Federaty minimas. Visų pirma jis nete
kietosios linijos šalininką pul vinis Centras. Velasco jau nu ko komunistų partijos sekre
kininką Carlos Arana Mat, savino eilę kasyklų, bankų, toriaus pareigų. Kad žmonės
balsuotojai vis dar prisimeną vietoje pažadėtosios žemės nesubruzdėtų, jam buvo pa
kruviną prokomunisto Jacob reformos nusavintuose dvaruo vestos seimo pirmininko pa
Arbenz (1951-54) valdymą. se įvedė visai panašią tvarką reigos. Rudeniop jis neteko
Jiems visiems patiko Arana kaip Sovietų Rusijos kolcho. ir tos vietos ir turėjo atsieta
tvirta ranka, kai jis, būdamas zuose. Dabar nori tai padary tydinti iš centralinio komunis
Zacapa militarinės bazės ko ti ir žvejyboje. Tačiau — kaip tų partijos komiteto. Spaudi
mendantu, laimėjęs valstiečių paskelbė - pirma patys žve mui nemažėjant, Husak išsiun
simpatijas ir jų padedamas, jai, tarpininkai, prekybininkai tė jį į Turkiją, kur jis bus
Rytų Guatemaloje išnaikino turėtų išbandyti naująjį su Čekoslovakijos ambasadorius.
tvarkymą.
komunistų partizanus.
Ilgiausiai valdžioje išsilaikė
Atrodo, kad pats Velasco
tn—n
Ü0MBMMÍI
dar neturi aiškios politinės ir Oldrich Černik. Būdamas gu
idėbloginęs linijos,' tačiau jo drus ir lankstus žmogus, jie
SPAUDA PASMERKĖ
kairieji ir komunistiniai val ėjo vicepremjero pareigas No
VELASCO
džios žmonės tempia jį į ko votny laikais, o Dubčekas ir
Husak paskyrė jį miaisteriu
LIMA. Peru diktatoriaus pre munizmo glėbį.
pirmininku. Posėdžiaudamas
zidento Velasco Alvarado pa ĮIMgMIBMail
sausio pabaigoje, centralinis
tvarkymu buvo nusavinti du iiüãuaaBBii
komunistų partijos komitetas
didieji Limos dienraščiai «Ex
EXPO 70 ATIDARYMAS.
Černiką pakeitė Lub. Stroupresso» ir "Extra». Jų savi
gal, dideliu Maskvos draugu.
ninkai Manuel Ulloa ir Alber
OSAK C Tarptautinė^paroda Yra daug ir kitų pakeitimų»
to Ulloa drįsdavo pakritikuo Expo 70 bus oficialiai atidary
žinoma, Sovietų naudai.
ti jo vyriausybės darbus ir ta ateinantį sekmadienį. Be
Atpasakojusi Husak kalbą
įvestą spaudos kontrolę.
veik visos Pietų Amerikos
plenume,«Tiesa»
duoda trumpą
Spaustuvę atidavė iš darbi valstybės joje atstovaujamos
ninkų sudarytam kooperaty Brazilijos paviljonas turi už Strougal biografiją. Tuo išti
vui, kuriam vadovauja grupė dangalą, kuris uždengia 40% kimu Sovietų draugu rusai ga
lės pasikliauti.
komunistų. Bet policija turėjo nemažos aikštės.

PLAČIAJAME PASAULYJE
AS BEATS I LAIKYS

LAOS?

V1ENT1 NE. Laos yra j šiau
rę nuo Vietnamo. Pietų Azijo
je. Pagal Ženevos susitarimą,
Laos turėjo būti neutrali vals
tybė. Bet jos šiaurinėje daly
je, sovietų padedami, greit
įsigalėjo komunistai. Jie su
darė visai atskirą provinciją.
Jos vadas Pathet— Lao, karių
ir partizanų padedamas, vis
labiau plėtė komunistų . val
džią ir į kitą Laos dalį.
Paskutinėmis savaitėmis, re
miamas Siaurės Vietnamo ka
riuomenės ir partizanų dali
nių, jis baigia visai apsupti
demokratinės dalies net sosti
nę Vientiane. Komunistų arti
lerija gali jau pasiekti ją.
Ją remia tik amerikiečiai,
stipriai bombarduodami ka
rius ir priėjimo kelius. Ame
rikiečių aviacija padaro kas
dien apie 400 skridimų virš
Laos teritorijos. Tai baugina
komunistus. Be to, pati Sov.
Rusija yra pasirašiusi Genevos susitarimą apie Laos vals
tybės neutralumą. Visa pašau
lio viešoji opinija ir spauda
yra prieš likvidavimą demo<
kratinės Laos dalies.
Gal dėl to komunistai ir ne
užima visai, krašto ir pasiūlė
demokratinės dalies ministrų
pirmininkui, kunigaikščiui Sou
vana Phouma pradėti taikos
derybas ir susitarimą dėl kraš
to ateities bei «priešo» ame
rikiečio pašalinimo iš Laos.
Ministrų pirmininkas priėmė
šį pasiūlymą. Komunistai vėl
siūlo sudaryti bendrą, koali
cinę Laos Ji Vyriausybę, visuo
tinus rinkimus ir t.t.
HgggaanacH
ünõsBnã

RAMUS RINKIMAI
GUATEMALOJE
k
GUATEMALA. Kovo mėne
sio 1 dieną įvykę rinkimai į
prezidentus praėjo visoje ša
lyje visiškai ramiai. O prieš
rinkiminė kampanija buvo aš
tri. Net Amerikos Valstybių
Organizacijos (OEA) atstovai,
stebėtojai, pripažįsta, kad rin
kimai buvo laisvi ir demokra
tiški — pavyzdys kitoms Pie
tų Amerikos šalims.
Daugiausia balsų gavo opo
zicijos kandidatas, kietosios
linijos šalininkas pulkininkas
Carlos ARANA OSORIO-234.
625; vyriausybės kandidatas
Mario Fuentes Ferruccini-194.
789 ir trečias kandidatas Jor
ge Lucas Caballero gavo 112.
869 balsus Kadangi nei vie
nas negavo 50% balsų, tai ga

—o—
Kas balsuoja Bendruomenės rinkimuose,
tas palaiko savąją tautą!
—o —
Brazilijos Lietuvių Bendruomenė neatstumia nė
vieno nuoširdaus lietuvio!
—o—
Tad balsuosiu Bendruomenės Tarybos rinkimuose,
nes noriu būti gyvas, susipratęs lietuvis!
—o—
Balsavimo lapai su vokais PAŠTU IŠSIUNČIAMI
iki kovo 16 d’enos.
ĮTEIKIMAI ĮGALIOTINIAMS iki kovo mėn. 22 dienos. Bom
Retire įgaliotinis yra VLADAS VÊLUTIS, Rua Scion, 478,
Lapoję įgaliotinis yra ir VINCAS BARTKUS, rua Catão, 1248
Metami į «urnas» kovo 22 dieną, sekmadienį, nuo 9 iki 18
valandos, Vila Zelinos šventoriuje, Mookoje, rua Juatindiba,
20, pas Tėvus Jėzuitus, Vila Anastacio, rua Camacan, 626,
Dr. Jono Basanavičiaus vardo mokykloje.

TRŪKSTA GAMINIŲ

Kalbėdamas apie politinį
triuškinimą, Husak trumpai
paminėjo, kad ekonominis Če
kitais metodais. Jos iki šiol koslovakijos gyvenimas turi
skleidžia paniką, dekadentiš bėdų. Jis prašė ūkio darbiniu
kas nuotaikas, nori išlaikyti kų gaminti daugiau mėsos,
kiaušiniu ir kitų maisto pro
savo pozicijas partijtje».
duktų. Iš tięsų, Čekoslovaki
NUŠALINTI VISI VADAI
joje trūksta ne tik mėsos ir
Apie kokias sutriuškintas kiaušinių, bet beveik visko,
jėgas kalbėjo Husak? Ogi Time korespondentas rašo,
kad šįmet čekų ir slovakų
apie Aleksandrą Dubčėką ir
jo bendradarbius, kurie pade šeimos gavo tik pusęreikalin
jo jam duoti komunizmui žmo gos anglių normos ir namai
gišką veidą, šiandien visi tie yra labai šalti. Neturėdami
pažangūs komunistai neteko anglių, miestų gyventojai pra
savo vietų, nepaisant to, kad dėjo šildyti namus dujomis.
čekosiovakų liaudis pilnai prj Bet dabar trūksta ir jų Nors
tarė jų pradėtoms reformoms. Pragoję yra užtektinai bulvių,
Didžiausia Dubčeko ir jo salierų ir pamidorų, bet ver:
draugų «nuodėmė* buvo ta Sienos trūksta jau keletas mė
kad jie davė laisvę spaudai, nėšių. Čekoslovakijos krautu
kritikai ir įvairioms bendruo vėse nebesimato baterijų, šil
menėms, nebenorinčioms šok tų batų, paklodžių ir ranKšluosčių. Prieš porą mėnesių
ti pagal Sovietų muziką.
Pirmoji to politinio triuški- Čekoslovakija buvo priversta
nimo auka buvo seimo pirmi pirkti vyriškų ir moteriškų
ninkas Smirkovsky, Jis sau baltin ų užsienyje. Kadangi
sio mėnesį prarado savo už m už juos reikėjo mokėti dole
tą vietą ir buvs išstumtas net riais, čekoslovakai nupirktas

Sutriuškintos Jėgos
«Gustavas Husak», taip ra
šo vienas JAV žurnalas, «yra
niūrus žmogus su ledine šyp
sena, kuris kiekvieną kartą
bėga į Maskvą, kai Kremliaus
valdovai pamoja pirštu». Tas
Čekoslovakijos komunistų ly
deris Sovietuose gauna vis
naujų direktyvų ir, parvažia
vęs namo, jas uoliai įvykdo.
Sausio mėnesio pabaigoje ko
munistų partijos komiteto ple
nume jis taip pasigyrė: «Šian
dien mes galime konstatuoti,
kad dešiniosios antisocialistinės jėgos mūsų Šalyje politiš
kai sutriuškintos, kad jos nu
šalintos nuo atviros, teisėtos
politinės veiklos. Tai, supran
tama, — didelis politinis lai
mėjimas, tai — partijos, vi
suomeninių organizacijų ir
valstybinių organų tolimesnės
normalios kūrybinės veiklos
prielaida». «Žinoma», taip pri
dėjo atsargus slovakas, «tai
nereiškia, kad jos neveikia

Lietuvos nacionalinė
M.Mažvydo biblioteka

kelnaites vadina «dolerio kel
naitėms».
Kaip Lietuvos 1 ikraščių
skaitytojai, taip ir čekoslova
kai spaudoje nusiskundžia,
kad trūksta kaikurių produk
tų ir kad jų kokybė yra pras
ta. Taip, pavyzdžiui, V. Nociū
nas rašo Tiesoje, kad Kėdai
niuose trūksta rašalo. «Tarp
mokytojų greit pasklido ži
nia», taip sakė Tiesa, «kad
viena kolegė vyksta į Rygą.
Vienas per kitą bendradarbiai
prašo atvežti rašalo». jČekoslovakai nusiskundžia tarp kit
ko, kad’Pragoję trūksta elekr
tros pečiukų. Iš nusiskundi
mų galima išskaityti, kad cen
tralizuota Čekoslovakijos pra
monė neatsižvelgia į žmonių
reikalus. Taip yra ir Rusijo
je. Sekdamas Jugoslavijon ir
Vengrijos pavyzdžiu, Dubče
kas norėjo pramonę decentra
lizuoti ir atsižvelgti į žmonių
pageidavimus. Bet dabar nau
joji vyriausybė grįžta prie
senos santvarkos. Nežinia, ko
kia bus žmonių reakcija. Ka
daugi Čekoslovakijos darbi
ninkai negali streikuoti _ar
protestuoti, jie sulėtina darbą
ir tekiu būdu parodo valdžiai
nepasitenkinimą. Aišku, kad
ir patys nuo to nukenčia. Ta
čiau, neturėdami kitos prie
monės, jie protestuoja pravaikščiojimai, nepunktualumu,
nuduotu negalavimu ir pan.
Išvalę viršūnes, Sovietams
ištikimi komunistai pradėjo
valyti ir visą komunistų par
tiją. Tuo tikslu jie išleido nau
jus partijos bilietus, kuriuos
gaus tik patikimi komunistai.
Nuo rusų okupacijos iki šių
metų pradžios JMš komunistų
partijos išstojo 690.00® čekos
iovakų. Tai yra aiški kalba
kurią Husak turėtų suprasti’
Nors jis sako, kad negrįš
prie kruvino Novotny|r*žimo,
bet gerą valią turės įrodyti
ne žodžiais, o darbais. Tuo
tarpu jis laviruoja ir žiūri, ką
sakys rusai. Matant jo padė
tį, suprantama, kodėl Husak
yra niūrus žmogus su ledine
šypsena.
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iškilmingas aktas. Jame daug
svečių lietuvių ir vokiečių.
Kalba ir vyskupui dovanų
įteikia įvairių draugijų ir įs
taigų atstovai.
EUROPA
‘ <
Kalbėjo ir vietos - Augs
burgo vyskupas dr J. Stimpi
IŠEIVIŲ VYSKUPO
le ir Vokietijos tremtinių vys
INGRES AS
kūpąs dr. A. Kindermann. Vi
Laisvosios Europos lietuvių si jam linkėjo gerai jaustis
vyskupas dr. Antanas Deks- Bad Woerishofene ir sėkmin
nys per pirmąjį šimtą savo gai darbuotis tarp savųjų, lie
vyskupavimo dienų nukelia tuvių. Akto pabaigoje vysk.
vo virš 20.000 kilometrų. Bet A. Deksnys visiems nuošir
ir jis turi kur nors sustoti, džiai padėkojo,
pailsėti, gyventi. Tokia savo n—ii
nuolatine poilsio ir gyvena iilDHBBlii
mąja vieta jam yra Bad Woe
NÉ RUBLIO PER DIENĄ
rishofenas, Pietų Vokietijos
Sovietinės Lietuvos «Valstie
miestas. Ten gyveno ir dirbo
čių
laikraščio» koresponden
prieš šimtą metų garsusis na
turalistas, tiek žmonių išgy tė A. Kudžmaitė pasakoja įs
dęs klebonas J. Kneipp. Da pūdžius iš tarybinio ūkio
bar šv. Ulricho parapijos kle (valstybinio dvaro) Kelmės
bonas yra lietuvis kunigas A. rajone:
Bunga.
— Srautas ilgai nesibaigė.
Emigrantų lietuvių vysku Tai po du, tai po tris, tarp
pui A. Deksniui pirmą kartą savęs šnekučiuodamiesi, ėjo
atvykstant čia, buvo suruoš ir ėjo vyrai į vidų.,. Kasinin
tas gruodžio 14 diena vysku kė moka pinigus. Vyrai juos
po ingresfas iškilmingas įžen pasiima, algalapyje pasirašo,
gimas. Tarp vyskupo namų ir Ir beveik kiekvieno veide išbažnyčios išsirikiavę unifor skaitai nepasitenkinimą. Tą
muoti ugniagesiai sudarė gar patį, kurį reiškė vyai, rašy
bės sargybą vyskupui žen dami laišką redakcijai; «Su
giant į bažnyčią, Prieky jo gaištame daug, o uždirbame
žingsniavo Bad Woerishofeno mažai».
organizacijų vėliavos ir dūdų
— Su Kelmės gamybinės
orkestras. Per mišias giedojo žemės ūkio valdybos ekono
parapijos choras, sustiprintas mistu sklaidome ankstyvesnių
dviem orkestrais, lotyniškas mėnesių algalapius. — Vyrai
Rr. Schuberto Mišias Pa krovė į sunkvežimius runke
mokslą sakė vietos dekanas lius. O uždirba tik po 79 ka
ir pats vyskupas.
peik’as per dieną. Matėrys iš
Po jų vyskupą sveikino tisą dieną kasė bulves. Kiek
miesto burmistras, pranešda vienos dieninis uždarbis nė
mas, kad miesto taryba nuta rublio nesiekia. (Sviesto kilo
rė vie'ną aikštę pavadinti «Li- gramas — 2 rubliai).
tauenplatz». Klebonijoje pie
— Todėl nenuostabu, kad
tuose dalyvavo apie 40 as daugelio i a-biainkų mėnesi
menų.
nis atlyginimas šiame skyriu
Pavakarop parapijos salėje je siekia tik 60 rublių. Pa

balins. Labai veikli yra jos
pirmininkė Ona Baužienė.
II—IK
ÜBÉBBSBÜ

AUSTRALIJA

dienio mokyklose. Su paskai
tomis ir knygomis jis yra ap
SKAUTŲ DARBUOTĖ
lankęs daugel lietuvių koloni
jų Australijoje. Jis yra dide
Ausiralija yra labai didelis lis Vydūno raštų ir gyvenimo
kraštas — tik 2.547 kvadrati tyrinėtojas bei jo raštų išlei
nėm myiiom mažesnė už vi dimo rūpintojas. Jj ištiko šir
sas JAV es. Lietusių Skautų dies priepuolis su paralyžiaus
Sąjungos rajonas, kuriam va komplikacijom. Tačiau tikima
dovauja vyriausias skautinin si, pasveikęs galės kiek vaikš
kas V. Neverauskas, turi 4 čioti.
tuntus, 1 vietininkiją, 1 aka
demikų skautų skiltį ir vieną
dar pavienę skiltį. Skaufcų Bro
SYDNÉJAUS MOTERŲ
liiai priklauso 209 ir Skaučių
Seserijai 148 skautės ir akade DRAUGIJA savo veikla yra
miKams 10 studentų.
viena iš veikliausių organiza
Kas du metai yra ruošia, cijų Sydnėjaus lietuvių kolo
mos rajoninės skautų stovyk nijoje. Ji yra įsiregistravusi
los. kuriose dalyvauja apie Australuose įstaigose ir vei
A) 70% visų skautų. «Aušros» kia kaip pilnateisė šalpos
tuntas Sydnėjuje turi jau įsi draugija Jos veikla — tai li
gijęs savo stovyklavietę. 1969 gonių globojimas, juos lanko
m. lapkričio 28 d. rajonas at guodžia ir Kai kuriems teikia
šventė savo gyvavimo 21 me finansinę bei kitokią materia
linę paramą. Lėšos telkia
tų sukaktj.
mos iš .'pelno įvairių pramo
Lietuvių Skautų Brolijos vy
gų, parengimų, kuriose drau'
riausio skautininko v.s. Vlado
gijos narės pačios laiko bute
Vijeikio atsilankymas V-sios
tą ir susineša daugumą pro
Tautinės Stovyklos Australijo
duktų, iš nuomos turimų pa'
je lieka skautams neužmirš talpų bei bufeto dalykų ir
tamu įspūdžiu.
laisvų aukų tiek paskirų as
v
ĮIMEnnBMH!
menų, tiek draugijų. Draugi
ÜBWaiii
jai pavyko gauti Lie tu”
SERGA ANT. KLAUSAS, viškos Sodybos įren
skautininkas ir skautų veikė gimui 3 akrų sklypą ir jau
jas. Gyvendamas Melbourne ruošimąsi jos statybai. Savo
jis visą savo energiją paaky narėms ji ruošia paskaitas
rė lietuviškų knygų platini aktualiomis temomis, šeimy
mui ir talkininkavimui Šešta ninius pobūvius ir platesnius

Kritusieji už laisve
VLADAS RAMOJUS
( ęsinys)
MŪŠIS GRAUŽŲ MIŠKE
Pr. Laurinavičius «Naujienose» (1965, vasa
rio 1—3 d. laidose) paskelbė iš Lietuvos atvyku
sios moters pasakojimus apie partizanų kovas
Krakių vis., pilnai ir smulkiai atskleisdamas vie
ną epizodą — mūšių Graužų miške, 1945 metais
sausio mėnesį.
Kėdainių apskr., Krakių vis., Lapkalnių miške,
dideliame bunkeryje (požeminiame įsitvirtinime)
tūnojo apie 150 vyrų partizanų dalinys Jam va
dovavo sumanus vyras, puskarininkiu tarnavęs
Lietuvos kariuomenėje, ūkininkas Vladas Pabarčius, Per žvalgus buvo patirta, kad Paliepiuose
stovėjęs rusų enkavedistų ir lietuvių stribų gar
nizonas esąs aptikęs tą bunkerį. Partizanai turė
jo kitą bunkerį Graužų miške, tad nutarė naktį
tyliai pasitraukti iš Lapkalnių miško j Graužų.
IŠDAVĖ

Visiems partizanams atsargiai besitraukiant,
Paliepių kaimo gyventojas partizanas Urbonas
vadą paprašė leisti į namus baltinių pasikeisti.
Bet pasirodė, kad Urbono būta išdaviko. Vos par
tizanai spėjo pasiekti Graužų miško bunkerį ir
čia kurtis, juos staiga apsupo dideli rusų dali
niai. Mūšis tęsėsi 4,5 ar 6 valandas. Daliai parti
zanų pavyko prasimušti iš apsupimo, bet 22 par
tizanai žuvo virš bunkerio ar aplinkui.

LAVONŲ NIEKINIMAS
Orui vis neaVšylant, žuvusiųjų sustingę la
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vonai buvo vežiojami po eilę miestelių: Palie
pius, Krakes, Ariogalą Kėdainius, Josvainius. į
sužalotą partizanų vado piivą rusai įkišo storą
lazdą, ant kurios kito gaio priklijavo plakatą su
lietuvišku užrašu: «Pabarčius Vladas — banditų
vadas».
Atvežus lavonus į Josvainius ir kurį laiką
palaikius gatvėje, jie buvo nuvilkti šventoriaus
patvorio, kur atvykę ūkininkai pasistatydavo ar
klius. Pavasarį ir rndenį ten susidarydavo dvo
kianti pelkė. Ten iškasę vieną duobę, ir visus
be tvarkos sumetę, žeme užpylė. Kitoje mūro pu
sėje stovėjo Marijos statula. Skausmingai šypso
josi šv. Mergelės veidas. Tik ne jiems, ne panie
kinamai laidojamiems partizanams, nes buvo ji
atsigręžusi veidu į bažnyčią,

DIDVYRIŲ SĄRAŠAS
J

Prie šito aprašymo pridedame ir kaikurių
Graužų miške žuvusių partizanų pavardes, gal
kas iš Brazilijos lietuvių ras savo giminių ar pa
žįstamų vardus:
Pabarčius Vladas, 26-28 metų, iš Pakarklių
kaimo, Krakių valsčiaus, vadas, Gaižauskas An
drius, 25 metų, Negirvos kaimo, Ariogalos vals
čiaus, Gaižauskas Apolinaras, 24 metų, Andriaus
brolis. Stašinskis Vincas, 25 metų, Paginiavo kai
mo, Ariogalos valsčiaus, Kiaukė Jonas, 30 metų,
ir Kiaukė Antanas, Jono brolis, 27 metų Paginiavos kaimo, Ariogalos valsčiaus, Pastažauskas
Bronius, 20 metų Paginiavos kaimo, Ariogalos
valsčiaus, Mažeika Bronius, 30 metų, Šliužų kai
mo, Ariogalos valsčiaus ir jo brolis Kazys, 22
metų, Galinskas Bronius. 23 metų, Paginiavos
kaimo, Ariogalos valsčiaus ir jo brolis 20 metų,
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grindinė šio reiškinio prie
žastis — neapgalvotas darbo
organizavimas.
H—Min
ihiBJinÜ

«TAIP MES GYVENAME»

Rašo iš vieno Lietuvos kol
chozo; — Atšventėme 20 me
tų mūsų kolchozo (kooperaty
vinio dvaro) įsteigimo. Kol
chozo vadovybė pagamino
alaus net iš 15 centnerių sa
lyklos. Taigi turėjome alaus
per 60 bačkų, per 3.00© litrų.
Apie 150 kolchozininkų gėrė
me tris dienas. Taip mes da
bar gyvename. Kas mums
daugiau belieka? Laimingi
jūs, kurie gyvenate laisvaja
me pasaulyje. Jūs ir be alko
holio turite gerą gyvenimą...
II ■■Birai II
ÍÍ—BMMÜ

12-30 RUBLIŲ PENSIJOS

Tiek per mėnesį Lietuvoje
gauna seni kolchozininkai.
Bet jie, jei dar paeina, neat
leidžiami nuo darbo. Taip ra
šo viena tautietė iš kolchozo:
— Mano vyrui šiais me
tais jau suėjo 70 metų am
žiaus, bet kolchozo vadovybė
įsakė jam dar dirbti tris mė
nesius, o gal ir ilgiau. Jam,
kaip pensininkui, už darbo
dieną bus mokama 50 kapei
kų...
H——H
UBBESfil

Valaids Antanas 36 metų, Lapkalnio kaimo, Ariu
galos valsčiaus ir kiti.
VISI BROLIAI ŽUVO

Žuvusių sąraše matome trijų brolių Gaižaus
kų vardus. Jie visi žuvo Graužų miške. Keletą
savaičių anksčiau jų vyriausias brolis (apie 33
metų amžiaus) Antanas buvo sugautas, šautuvuužspringus mūšio metu. Per kelias dienas tari
dant, jis buvo nukankintas. O kai keturi broliai
buvo žuvę, tai metęs studijas atvažiavo ir penk
tasis brolis Jeronimas Gaižauskas. Išėjo į parti
zanus atsikeršyti už brolių mirtį. 1945 metų vi
durvasarį su ištikimu ginklo broliu Kaziu Gudžium ėjo pro Paginiavo vienkiemį ir papuolė į
tykojančių stribų pasalas, kur ir žuvo. Taip pen
ki broliai Gaižauskai už savo žemę ir laisvę pa
dėjo galvas kelių mėnesių laikotarpyje.
IŠDAVIKŲ LIKIMAS

Išdavikas Urbonas už kelių mėnesių sušilau
kė šuniškos mirties. Savo brolius Graužų miške
išdavęs, jis jau nebesislapstė ir išėjo kažkur
apie Šėtą partinio darbo dirbti. Ten jis buvo par
tizanų pagautas ir sušaudytas už pražudymą 22
laisvės kovotojų, kurių kaulai trūnija bendrame
kape, kitapus Josvainių bažnyčios šventoriaus
tvoros...»
,
«Sovietskaja Litva* 1961 m. balandžio 16 ap
rašė vieno komjaunuolio istrebitelio likimą, Ne
parašė kuriais metais tai atsitiko. Buvęs šaltas
gruodis. Komjaunuoliai Justas Paškaitis ir Romas
Stasevičius laukė pasirodant partizanų.
(Bus daugiau)
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Vietnamo Katalikai
«Prašom papasakoti», 'taip
kreipėsi lietuvis žurnalistas
L. Povilaitis į Šiaurės Vietna
mo ambasadorių Maskvoje,
«kokie 1969 metų rezultatai
Pietų Vietnamo kovos prieš
amerikbniškuosius agresorius
jų Saigono marionetes ir ša
lis satelites? (Tiesa, 1970.1.1).
KIEK ŽUVO?

Visi pasaulyje gyvenantys lietuviai sudaro Pasaulio Lie
tuvių Bendruomenę. Bet kol tie lietuviai neturi tarp savęs
ryšių, tol jie lieka tik įsivaizduojama, bet ne tikra bendruo
menė. Tikra Bendruomene lietuviai tampa tik iada, kai va
dovaujantieji vyrai sutelkia lietuvius siekti oendro tikslo.
Bendruomenės gi tikslas yra palėii vieni kitiems likti ištiki
mais savajai tautai, saugoti ir plėsti tautos kultūrą ir padėti
pavergtos tėvynės kovotojams už laisvę. Tu susipratusių lie
tuvių judintojai įvairių kraštų kolonijose yra Kraštų Tarybos.
Brazilijos krašto paskutinė Taryba "buvo išrinkta prieš
porą metų ir jos veikimo laikas baigiasi. Ateina metas išsi
rinkti naują. Rinkimai jau paskelbti kovo 22 dienai, ir VISI
LIETUVIAI ESAME KVIEČIAMI BALSUOTI.

Ambasadorius prisipažino
neturįs galutinių šių metų re
zultatų, bet per praėjusius 9
metus Šiaurės Vietnamas su
naikinęs net 2.470.000 priešo
kareivių ir karininkų, jų tar.
pe 670.000 amerikiečių ir ša.
lių sateličių kaiių. Iš šavo
pusės JAV kariuomenės šta
bas paskelbė, kad nuo karo
pradžios iki 1969 m, gruodžio
27 dienos Vietname krito
39.979 amerikiečių ir 3 537
sąjungininkų kariai. Jei Š. Viet
namo, skaičiai būtų teisingi,
amerikiečiai tikrai negalėtų
atitraukti'iš Vietnamo nei ve
no kario. Tuo tarpu Nikso
nas neseniai paskelbė, kad
iki balandžio 15 dienos JĄV
atitrauks iš Vietnamo 115.000
karių.
Tęsiantis karui jau devin
tus metus, bus įdomu pasižiū
rėti, kaip stovi katalikų Baž
nyčia P.etų ir Šiaurės Viet
name.

BENDRUOMENĖS TARYBA YRA VISŲ LIETUVIŲ ATSTOVĖ.

BAŽNYČIOS PADĖTIS

Ją rinkti turi teisę kiekvienas 18 metų pabaigęs lietu
vis, lietuvė. Kaip reiktų suprasti ir pateisinti nebalsuojantį
lietuvį? Ar tai nebūtų aiškus ženklas kad jis nesupranta pa
grindinių lietuviškų reikalų ir nepasinaudoja pačia svarbiau
siąja savo teise balsuoti?
JUO DAUGIAU LIETUVIŲ BALSUOS JUO DIDESNI AU
TORITETĄ TARYBA TURĖS! Ji jaus didesnę atsakomybę ir
pareigą rūpintis lietuvių reikalais, ji galės drąsiai tarti sva
rų žodį lietuvių reikaluose ir kaip tautinės mažumos atstovė
drąsiau ginti mūsų reikalus krašto administracijoje.
Lietuvių čarta sako: ‘Tautinis solidarumas (sutarimas)
yra aukštoji tautinė dorybė». Suprantamiau tariant; solidaru
mas yra bendravimas, yra bendradarbiavimas, viens kito pa
laikymas. Kas nebalsuotų, tas atsisakytų su lietuviais ben
drauti ir bendradarbiauti.
«Mūsų Lietuvos» skaitytojai yra susipratę lietuviai ir pa
reigą balsuoti tikriausiai supranta. Bet yra pavojus ją pa
miršti, ar dėl menko nieko nenueiti paduoti savo balsą. Šiuo
raštu ir kreipiamės į visus lietuvius, lietuves, prašydami da
lyvauti rinkimuose. Nors Jai vienai dienai pamirškim visus
skirtumus, nesusipratimus ir įvykusius nemalonumus ar už
gautas ambicijas! Atsiminkim, kad yra lietuvių su prigesusia
tautine sąmone. Yra gal ir nieko bendro su lietuviais turėti
nebenorinčių, net lietuvybės priešų. Todėl visi, kurie dar jau
čiamės lietuviai, kurie nenorim slapstytu po šluotom, daly
vaujame šiais metais Brazilijos Lietuvių Tarybos rinkimuose
kovo 22 dieną! Pakalbinkim ir paraginkim savo namiškius ir
kaimynus balsuoti. Sunkiai paeinantiems pasisiūlykim nuneš
ti jų balsus uždarytuose vokuose ir įmesti į balsavimų dėžtęurną. Ypač reikia paskatinti balsuoti neskaitančius «Mūsų
Lietuvos» ir nebedalyvaujančius lietuviškuose parengimuose.
Tokiems geriausias būdas tai įteikti J rankas kandidatų sąra
šą, prašyti tuojau pastatyti reikalingus kryžiukus, sulanksty
ti, įdėti į mažąjį vokelį, užklijuoti, įdėti į didįjį voką, užkli
juoti, užrašyti ant jo balsavusio vardą, pavardę, adresą ir
nunešti į urną. Jei kam pritruktu balsavimų kortelių ir konvertų, tai reikia kreiptis į ML ir balsavimų lapuose paskelb
tus asmenis. Ten yra ir jų adresai.
Dabartinė Taryba ir rinkimų komisija tiki, kad ‘Mūsų
Lietuvos» skaitytojai bus tiek susipratę ir malonūs, kad mie
lai atliks savo tautinę pareigą.
Dalyvaukim rinkimuose!
Nepamirškim balsuoti kovo 22 dieną, o paštu tuojau pat
kai tik gausite balsavimų lapus ir konvertus!

Pirmasis katalikų misijonie
rius Vietname buvo kun. Ini
go. Važiuodamas į Kiniją,
1533 metais jis sustojo Viet
name dvejus metus, bet neži
nia, kokie jo narbo vaisiai.
Geriau sekėsi dviems tėvams
jėzuitams. Išvaryti iš Japoni
jos 1615 metais, jie apsigyve
no La Nang uoste ir rūpinosi
Japonijos katalikų tremtinių
pastoracija. Tačiau visus mi
sijonierius pralenkė energin
gas jėzuitas Aleksandras de
Rhodes. Apsigyvenęs Hano
jaus mieste 1627 metais, jis
atve-rtė karaliaus seserį, 1200
vietnamiškių ir perkalbėjo ka
ralių, kad pasisavintų romėnų
alfabetą. Jis laikomas Vietna
mo Bažnyčios provincijos įs
teigėju. Kasmet jis pakrikšty
davo tarp 2.000 ir 3.000 žmo
nių 1639 metais Vietname jau
buvo 100.000 katalikų, o 10
metų vėliau jau 300 000. Jo
pastangomis Vietname buvo
įkurto dvi vyskupijos ir ati
daryta kunigų seminarija, T.
Rhode yra parašęs porą is
torinių ir kalbotyros knygų.
1670 metais Vietname įsistei
gė moterų vienuolija, kuri rū
pinosi vaikų auklėjimu ir ligo
nių bei senelių slaugymu.
Vietnamo katalikai pergyve
no keletą persekiojimų ir cik
1883 metais gavo pilną tikėji
mo laisvę. Kai prancūzai pa
vertė visą Indokiniją savo
protektoratu, į Vietnamą atvyk
davo daugiausia prancūzai
misijonieriai Prancūzijos įta
ka jaučiama ir dabar, nes be
veik visi Vietnamo imeligen
tai baigė prancūzų įsteigtas
'
mokyklas.

Straipsnius ir korespondencijas redakcija taiso savo
nuožiūra. Nenaudoti straipsniai grąžinumi tik autoriui pra
šant. Pavarde pasirašyti straipsniai nebūtinai išreiškia redak
cijos nuomonę. Už skelbimų turinį ir kalbą redakcija neatsako.

DAR KARTĄ —

Rinkimės i Bendruomene!
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LIETUVA

KOMUNISTAI ĮSIGALI
Per antrąjį pasaulinį karą
Vietnamas pateko į japonų
rankas. Bet jie čia ilgai neišsilaikė ir pasibaigus karui,
Vietnamą grąžino Prancūzi
jai. Tačiau tuo tarpu Šiaurės
Vietname buvo įsigalėję ko
munistai, kurie, vos pasirašę
taikos sutartį su Prancūzija,
tuojau pradėjo vidaus karą.
Kara- užsitęsė 8 metus. Karą
laimėjo komunistų vadas Ho
Chi Minh. 1954 metais buvo
pasirašyta taikos sutartis, ku
ria Vietnamas buvo padalin
tas į dvi dalis; šiaurinę ir
pietinę. Šiaurės Vietnamo res
publika turi 17 anijonų gy
ventojų, o Pietų Vietnamo res
publika — 16 milijonų.
įsitvirtinęs Šiuar. Vietname,
Ho Chi Minh pradėjo organi
zuoti komunistų partizanus ir
Pietų Vietname. Kai jis paste
bėjo, vkad taikiu būdu negalės
įsigalėti Pietų Vietname, 1961
metais Ho Chi Minh stvėrėsi
ginklo. Tas karas tęsėsi iki
mūsų dienų Jame dalyvauja
ir keliolika JAV lietuvių. O
Salako mokytoja V Bikuičienė susirašinėja su -rusų kal
bos mokytoja VuTat Tieo Šiau
rėš viet lamo sostinėje apie
Sovietų Lietuvą, jos gyvencojusir mokyklas. TIE
SA rašo, kad Salako septin
tokai praėjusiais metais nu
siuntė vietnamiečiams 3 siun
tas mokyklinių reikmenų (HE
SA. 1970. I. 1), o vietnamie
čiai atsidėkojo salakiečiam8
piešiniais, dailininkų kūrinių
reprodukcijomis, knygomis ir
albumais. Ko gero, salakiečiai
iškeliaus į Vietnamą savano
riais!
ŠIAURĖJE

Paskutiniais daviniais Šiau
rės Vietnamas .sudaro atskirą
Bažnyčios provinciją, suside
dančią iš 10 vyskupijų. Jose
veikė 626 parapijos. Paskutiniomis Vatikano žiniomis Šiau
rėš Vietname yra 12 vysku
pų, 311 kunigų, 121 klierikas
ir 538 parapijos. Lyginant ku
nigų ir parapijų skaičių, ma
tosi, kad bent 227 parapijos
neturi kunigo Vatikano žinios
nemini taip pat nei vienos
vienuolės, kurių dar 1964 n etais buvo 335. Šiaurės Vietna
mo komunistai varė propagan
dą, kad katalikai kunigai at
siskirtų nco Romus Tik 15
kunigų paklausė komunistų.
Tačiau nemažas klierikų skai
čius rodo, kad Šiaurės Viet
namo Bažnyčios provincija
yra dar gyva ir įgali pakeiti
ateities bandymus.

PIETUOSE
Visiškai skirtingas Bažny
čios vaizdas yra Pietų Vietna
me, kur tikrai viešpatauja re
liginė laisvė, Pietų Vietname
Bažnyčia turi 2 provincijas
su 11 vyskupijų, 1687 kuni
gais, 973 broliais, 4717 seselė
mis, 568 klierikais, 819 parapijų jr 2060 misijų stočių, kuri se retkarčiais yra laikomos pamaldos. Kai padidės

kunigų skaičius, tos stotys
taps parapijomis. Be to, Pie
tų Vietnamo katalikai turi 435
ligonines ir senelių bei naš
laičių prieglaudas, 145 gimna
zijas ir 1060 pradžios moky
klų. Jas lanko 271.607 moki
niai. Saigone katalikai lei
džia tris laikraščius. Kasmet
apie 100,000 vietnamiškių no-'
ri susipažinti su Kristaus
mokslu. Dabartinis Pietų Viet
namo prezidentas yra katali
kas konvertitas.
Pietų Vietname yra 87.000
protestantų, Katalikų priska
tomą pusantro milijono. Kai
Vietnamas buvo adalintas į
dvi dalis, daugiau kaip 600.000
katalikų pabėgo nuo komun'S
•ų ir įsikūrė ^ietų Vietname
Dauguma Vietnamo gyventojų
išpažįsta budizmą, o kalnuo
se gyvenančios gentys garbi
na įvairias dvasias. Jas per
maldauti galima tik kraujo
aukomis. Jei miršta jauna mo
tina, su ja palaidojamas ir
jos kūdikis. Katalikams Viet
name darbo yra daug, nes
ten yra daug prietarų, korup
cijos ir keistų bei ž.aurių pa
pročių.
Petras Pakalnis
ii—in71iii

LIETUVOJ
IŠLEISTI
I
MOKSLINIAI VEIKALAI
/

Lietuves Mokslų Akademi
jos Darbu Serijos A (visuo
meninių mokslų;, 2 (30) to
mas, 1969 m.
Turinys;
K. 'A. Meškausko ir V. JJanuškevičiaus — apie Lietu^vos gamybinių jėgų (pramo
nes) perspektyvinio vystymo
ir išdėstymo problemas, (ru
su kalba);
V. Jakobo — .Ekonominė
pagrindinių fondų nusidėvėji
me esmė ir jų remontas, (ru
sų kalba);
S. Martinšiausl— Mažiau
šiųjų kvadratų metodas eko
nominiuose skaičiavimuose
(rusų kalba);
J. Samulevičiaus — Asm ninis vartojimas ir mažmeni
nės prekių apyvartos progno
žavimas, lietuvių kalba);
5. L. Tykocki© — Apie Mark
so gamybinio darbo teorijos
principinius pagrindus, (rusų
kalba);
R. Jablonskytės-Rimantienės —^Ankstyvojo© neolito sto
vykia Ežerynų kaime Alytaus
rajone (lietuvių kalba);
P. Žostaitė - apie švietimo
komisariato sukūrimą ir dar
bo planus 1941-1942 m.ftlietuvių kalba);
J. Kudirkos — Puodų degi
nimo krosnys Lietuvoje X1X
a. pabaigoje — XX a. (lietu
vių kalba);
J. Kudirkos — Prekyba puu
džių dirbiniais Lietuvoje XIX
a. pabaigoje — XX a. (lietu
vių kalba);
J. Barauskaitės — Laiko
santykius reiškiančių links
nių sinonimika (liet, kalba),
J. Kruopo — rankraštinis
aukštaičių rytiečių kalbų žo
dynas (lietuvių kalba) ir. kiti
leidiniai.
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MÚSU JĖGOS, MÚSU ŽINIOS, LAISVAI LIETUVAI TĖVYNEI

!Š Kito Dienoraščio
Kitą savaitę prasideda brandos egzaminai.
Šiandien po pietų pas savo kapelioną ^atlikau vi
suotinę Išpažintj. Štai dabar jau 10.vai. vakaro,
viskas aplinkui miega. Tik aš negaliu užmigti.
Mane jaudina ateinantieji egzaminai ir šiandieni
nė Išpažintis.
Tiesiog negalima aprašyti tos sielos būklės
kurioj dabąr esu.
Kažkas manyje džiaugiasi. Esu pilnas lai
mės. Ką visuotinė Išpažintis reiškia sielai, to ne
galima aprašyti; tą reikia pergyventi. Pas kuni
gą užtrukau ištisą pusę valandos. Kam gintis?
Buvau labai sumišęs, kai iš savo maldaknygės
išsitraukiau ilgą kortelę; kurioj buvo surašytos
ligšiolinės mano gyvenimo nuodėmės. Ak, kiek
ten buvo mažų ydų, nusikaltimų, klaidų, deja,
net ir rimtų nuodėmių!
Aš atvėriau savo sielą, bet taip nuoširdžiai,
taip ištikimai, kaip niekados prieš tai, net nė ge
riausiam savo draugui, nė motinai, Mes buvome
tik dviese: kunigas — Kristaus vietininkas ir aš.
Viską pasakiau, ką tik galėjau atsiminti, nes ne
norėjau, kad sieloj liktų bent viena dėmė.
Sutelkiau visą savo drąsą ir drebančiu bal
su skaičiau, skaičiau. Galop atsikvėpiau giliai gi
liai Vos pasakiau «prašau išrišimo», pradėjo kai
bėti kunigas, ir malonūs jo žodžiai lyg dangiš
koji muzika, apipylė mano sielą.

KRISTAUS VIETIN NKO ŽODŽIU
«Kiek tu turi metų, mano mielas? Aštuon olika? Štai, viršum tavęs kybo kryžius! Pažvelk į
jį! Žiūrėk, tu atnešei Jėzui aštuoniolika savo ,gy
venimo metų. Tu visa pasakei, kas tave slėgė.
Pažvelk dabar Išganytojui į akis ir paklausk:
Viešpatie, ar patenkintas manim? O, aš matau ta
vo žvilgsnyje prikaišiojimą! Bet, Viešpatie, ar aš
nesu savimi patenkintas! Todėl ir atėjau čion,
kad tai pasakyčiau. Nuo dabar turi viskas kitaip
būti. Užmiršk mano nuodėmes, ir toliau kiekvie
nas akimirksnis priklausys Tau. Nekalbėsiu, ne
mąstysiu ir nedarysiu nieko, kas galėtų Tave
įžeisti... Taip, tu prižadi, jaunuoli!»
Taip jis kalbėjo gerą valandėlę. Aš pažvel
giau į Nukryžiuotąjį, ir man atrodė, kad švelni
ranka palietė mano galvą, atleidžianti ranka, ma
no Išganytojo ranka — dvi pervertas rankas, ro
dos, Jis ištiesė prie manęs ir prispaudė mane
prie savo širdies.
Išėjęs iš bažnyčios, jutau, kaip sukosi gal
va, rodos pasaulis būtų pasikeitęs. Saulė gražiau
švietė, paukščiai linksmiau čiulbėjo, visas gyve
nimas man šypsojosi.
Parėjau į namus Juose nieko nebuvo. Nuė.
jau į sodą ir atsisėdau po mažu lazdynų krūmu
ant mažo tvenkinio kranto. Krūmuose čiksėjo
paukščiukai, skraidė viršum vandens, pavilgydavo sparnų galiukus ir vėl nulėkdavo.

IŠ GRAFO BIOGRAFIJOS
Paėmiau j rankas grafo Szėchėnyi biografi
ją. Jau prieš mėnesį pradėjau ją skaityti. Ir štai
šiandien kaip tik prisivariau prie paskutinio sky
relio. 1819 metais grafas Szėchėnyi buvo Italijoj,
Katanijoj jis atliko velykinę Išpažintį, nuėjo į jū
rą pasimaudyti ir vos neprigėrė. «Jūra buvo la
bai nerami», — rašo jis savo dienoraštyje. — «Ga
linga vilnis sviedė mane j uolą, kad beveik nu-

RŪPINTOJĖLIS
LIAUDA

Tylus, tylus kaip vakaras be vėjo,
Švelnus, kaip siūbuojanti nendrė, švelnus,
Liūdesio žvilgsnį amžinybėn įrėmęs —
Tėviškės Rūpintojėlis kuklus.
Nedrąsiai stiebiasi varpa auksinė
Prisiglaust prie kojų, tyliai prisiglaust,
Stiebias ir šalia bekyląs pumpurėlis,
Ir surakinta širdis vargo žmogaus. —

Savo skausmą išliet, begalinį skausmą,
A Slegiantį, slegiantį dvasios gelmes,
Juodą nerimą, kaip anglį juodą
Atnešt.., Jam padėt po kojų... nes

Tyliai, tyliai sraunus nuriedėjo
Lašas kraujo erškėčio dygliu...
Švelniai, švelnia gaili sužibėjo
Ašara iš Sūnaus Dievo akių...

stojau sąmonė. Aplinkui nebuvo nieko. Bandžiau
prisiartinti prie uosto pylimo, bet vilnys vėl pJ
spaudė mane prie uolų ir būfų suskaldžiueios
man galvą, jei nebūčiau spėjęs ištiesti rankų.
Atsidūriau gilumoj, ir pavojus prigerti buvo čia
pat. Bet mintis, kad neseniai visa širdimi susitai
kiau su Dievu, davė man paguoaos. Čia to turi
mirti, galvojau, vis dėlto būtum bailys, jei taip
iengvai pasiduotom. Tada vėl atgavau blaivumą
su nepaprastomis pastangomis atsitolinau nuo pa
vojingų uolų pasiekiau atvirą jūrą, kur pavo
jaus beveik nebebuvo ir galėjo mane pasiekti
gelbėjimo laivelis. Dažnai buvau pavojuj mirti,
bet taip ramiai ir laimingai niekad nebūčiau pe
rėjęs į aną gyvenimą...»
Padėjau knygą ir galvojau. Viešpatie, aš
daug kartų nupuoliau, kalbėjau pats tau. Bet Tu
žinai, kad tai atsiliko ne iš blogos valios. Mano
valia buvo tokia silpni! Tad būk nuo dabar, Vieš
patie, Tu mano stprybė! Būk mano uola, prie ku
rios galėčiau pritvirtinti savo gyvenimo laivelį,
audroms užėjus. Būk mano pasitikėjimas jūros
bangose, mano poilsis nuovargyje, mano galybė
kovoje, o po gyvenimo kovos — amžinasis atly
ginimas... Buvau laimingas, kaip niekądos gyve
nime...
Paimta iš Tihamer Toth knygos
«Jaunuolio religija»

Iš Vyskupo Testamento
l’Ž A5

Prieš porą savaičių mirė Campinas arkivys
kūpąs Paulo de Taršo Campos. Jo laidotuvėse da
lyvavo labai daug Brazilijos vyskupų, kunigų,
aukštųjų valdžios pareigūnų ir didžiulė minia ti
kinčiųjų. Tai buvo visų jų pagarbos ir padėkos
išreiškimas tam didžiam Brazilijos vyskupui.
Dom Paulo de Taršo anksčiau yra buvęs
klebonas, profesorius, Santos vyskupas, Katalikų
Universiteto Sampaulyje rektorius. Jis yra įstei-
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gęs garsiąją ALA (Assistên
cia ao Litoral de Anchieta) ir
Katalikių Ponių Draugiją (Cru
žada), gal pačią didžiausią
labdarybės organizaciją pro
vincijoje. Buvo didelis meno
globėjas ir gerbėjas.
Dar prieš savo paskutiniąją
ligą jis parašė testamentą.
Štai keletas ištraukų iš to įs
pūdingo dokumento:
— Dėkoju Dievui už krikš
to malonę ir už|tą, kuri iškė
lė mane į Katalikų Bažnyčios
vyskupo aukštį šiose pasku
tinėse mano gyvenimo dieno
se pareiškiu tikėjimo išpaži■
nimą ir sūnišką paklusnumą
Apaštalų Sostui..
— Neturiu jokio kilnojamojo turto. Mano bi
blioteka tebūnie Campinas Katalikų Universite
tui. Campinas arkivyskupijai palieku savo bal
dus, drabužius, liturginius vyskupo rūbus, vysku
pišką kryžių ir žiedą.
— Tegu Dievas laimina visus mano gimi
nes, šios vyskupijos kunigus, vienuolius ir gy
ventojus... Neužmirštu ir dviejų senukų, ištiki
mų mano tarnautojų jau 30 metų.
— Su šiais dėkingumo jausmais visai atsi
duodu į Dievo rankas, pasitikėdamas jo gailes
tingumu ir mūsų Globėjos ir Motinos, Nekaltai
Pradėtosios užtarimu.

Kaip

«Didieji Broliai» Saude

Lietuvius Studentus
Tūkstančiai lietuvių žuvo Sovietų vergų sto
vyklose. Daugumos jų ba{sios mirties aplinkyb.ų
mes niekada nesužinosime, tačiau dabar mums
perteikė ašaras spaudžiančių informaciją Anatolij Marčenko, Sibire gimęs rusas, kuris pats bu
vo 1960 metais areštuotas, pats šešerius metus
praleido vergų darbo lag riuose, ir, laisvėn išė
jęs, parašė knygą «My Testimony», kuri slapta
buvo išgabenta į Vakarus ir kurią neseniai išlei
do E. P. Dutton and Co, New Yorke (415 psi.,
8.95 dol ). Čia Marčenko liudija, kad tie darbo
vergų lageriai tebeegzistuoja ir dabar. Juose ka
linių gyvenimas taip sunkus, kad kai kurie, ry
dami metalinių šaukštų gabalus, stiklų šukes,
siekia savo kančias greičiau nutraukti. Kai ku
rie gi tyčia lipa ant spygliuotų vielų tvoros, ne
va bandydami pabėgti, o siekdami, kad sargybi
nių šūviai nutrauktų jų nepakeliamas kančias,

MĖGINIMAS PABĖGTI
Potmos lagery nr. 10 (Mardvoje) Marčenko
vargo drauge su pabaltiečiais Čia jis sutiko lie
tuvį Ričardą K., kuris, drauge su kitais dviem
jaunais lietuviais, bandė pabėgti iš tos vergijos.
Marčenko savo knygoje taip nupasakoja tragiš
ką tų lietuvių'likimą. Išvarytiems darbams į lau
kus, jiems pavyko nuo kalinių grupė» atsiskirti
ir slapstantis bėgti. Sargyba juos pastebėjo, kai
jie jau buvo arti miško. Paleido į juos šūvius,
bet jau buvo per vėlu.
Tada buvo iš divizijos būstinės iššaukti ka
riai su automatiniais ginklais. Jie apsupę mišką
ir su šunimis ėmė ieškoti bėglių. Šunys greit su
rado jų pėdsakus, ir bėgliai greit pajuto artėjan
čius komunistų karius. Aiškiai suprato, kad juos
suseks, bet vis dėlto bandė slėptis, tikėdamiesi,
kad sargybiniai su šunimis prabėgs pro juos. Du
skubomis įkopė į ąžuolą ir užsimaskavo šakomis
o Ričardas parkrito ant žemės ir apsikasė tą ru
denį prikritusiais lapais,
JUOS PRISIVIJO

Dar Ričardas nebuvo baigęs pilnai lapais
apsidengti, kai atskubėjo sargybiniai su Šunimis.
Šunys pribėgo prie ąžuolų, kur buvo įkopę du
lietuviai ir, draskydami nagais, ėmė skalyti. Prie
tų medžių greit atbėgo ir šeši ginkluoti sargybi
niai su karininku. Greit tie jauni lietuviai buvo
pastebėti medyje. Karininkas į juos šaukė:
— Tai jūs norėjote laisvės! Greičiau lipkite
žemyn! Ir ėmė juos biauriais žodžiais keikti.
(Bus daugiau)

5

1970 m. kovo

13 d

pusi 9

MOŠŲ LIETUVA.

nias į visą pasaulį radijo ban
gomis, Programos vardas «The
Voice of America» — «Ameri
ZENONAS B.ACELIS
kos Balsas», Tomis programo
(tęsinys)
mis atitaiso komunistų pasau
lio skleidžiamas neteisybes,
Kelionių aprašymuose ir
SM1TSONO INSTITUTAS
apsako, kas rdedasi laisvaja
miestą mačiusių pasakojimuo
Kultūros bei mokslo židi me demokratiniame pasauly
ee Washingtonas nėra laiko nių eilėje, kaikuriais atvejais
je, kokie yra Amerikos val
mas didesne Įžymybe, Bet ste pirmauja Smitsono Institutas,
džios siekimai ir darbai. Duo
bint jį kaip miestą, gaunamas įkurtas 1829 metais anglo Ja
dama *r įvairių tautų tautinė
labai gražus įspūdys. Centri me1^ Smithson, p įsės milijono
uei kultūrinė medžiaga. Čia
nis jo planas su visais pri
doleriu palikimu, kukliose pa darbuojasi ir lietuvių būrelis,
kląusiniais sudaro puikų vie talpose «žinijai plėsti ir skleis
kurs parengia ir praveda pro
netą. Yra daugybė įvairių kla ti», 1964 metais Institutas per
gramas netuvių kalba. Kaip
Bikinių stilių rūmų. įspūdin keltas į naujai pastatytas di
labai svarbiu tas «Amerikos
giausi yra valdžios ir viešųjų deles patalpas. Šiandien jis
balsas» yra laikomas, liudija
tikslų pastatai; įstaigos, mu laikomas viena didžiausių ir
ir tai, kad jis yra paties Pre
ziejai, galerijos, institutai.
turtingiausių mokslo instituci zidento vadovybėje.
Iš moderniųjų pastatų iškel jų pasaulyje. Jo žinioje yra
SOSTINĖS LIETUVIAI
tini: Pentagonas arba Krašto septyni mokslo, technikos ir
gynimo rūmai. Tai penkiaaukš meno muziejai. Juose sutelk
Washingtone manęs laukė
tis pastatas, taisyklingo pen ta gamtos istorijos, technolo
ir
pasitiko prelato l. Kon
kiakampio formos su 280 me gijos 60 tūkstančių ekspona
čiaus svainis, buvęs mano
trų kraštine. Pavertus jj ke tų. Šimtai žymiųjų Europos ir
bendradarbis
Lietuvoje; Hen
turkampiu būtų 300 metrų plo kitų kontinentų tautų bei pa
rikas Mikuckis. Jo šeimoje
čio ir 400 metrų ilgio pasta čios Amerikos menininkų dar
teko viešėti. Visa šeima anks
tas. Tai didžiausias pasaulio bai čia išstatyti. Čia randa
pastatas, kainavęs 83 milijo mos ir astrofizikos, astrono čiau gyveno prie Naujorko,
mijos ir saulės tyrinėjimo ob betisūnus inžinierius, pasižy
nus dolerių.
servatorijos ir tautinis zoolo mėjęs elektronikos srityje,
Meno galerija — puošnus,
gijos parkas. Yra ir įvairiems persikėlė darbuotis Amerikos
balto marmuro pastatas, kai
kitiems tyrimams skirtos la sostinėn, či? atsigabeno pen
navo 15 milijonų dolerių. Jį
sijon išėjusius tėvus.
boratorijos ir biurai.
pąstatė ii su geroku skai
Instituto vadovybė skiria
P.p. Mikuckiui gyvena gra
čium meno kūrinių padovano ma Amerikos valdžios iš pa
žiame priemiestyje, erdviame
jo meno lobių rinkėjas Mel sižymėjusių mokslininkų, kau
patogiai įrengtame nuosavame
ionas.
nu kiekvienas įdeda čia sa name.
Meno požiūriu žymiausia vo talentų, darbų bei patobuNe per toliausiai gyvena
bažnyčia laikoma anglų goti- linių duoklę.
prof. D. Krivickas, Lietuvoje
ko stiliaus protestantų epiško
buvęs mano vienpartietis, ku
KONGRESO KNYGYNAS
palų katedra ir katalikų Ne
rį turėjau progos aplankyti
kalto Prasidėjimo Marijos di
Kita pasaulinio masto kul Jis su žmona pirmiausiai bu
džiulė renesanso stiliaus baž tūrinė Washingtono įstaiga yvo atsidūręs Čikagoje ir čia
nyčia, kurios rūsyje yra di
ra KONGRESO KNYGYNAS. dirbo paprasto darbininko dar
džiulė koplyčia, muziejus, ir
Jame yra virš 10 milijonų bą, o dabar yra aukščiau ap
valgykla. Josios sienos išra
knygų ir virš 30 milijonų ki rašytojų Kongreso knygyno,
šyti vardai ir pavardės nesu
tokių kultūros lobių, kaip že tarptautinio skyriaus reikalu
skaičiuojamų fundatorių. Šito
mėlapių, filmų, žurnalų ir 1.1. korespondentu Tarnyba duo
je bažnyčioje yra lietuvių au
da 17 tūkstančių metinio atiy
komis ir lietuvių menininkų
RADIJAS
ginimo, todėl galėjo įsigyti
pastangomis įrengta Šiluvos
Washingtonas, bent Vaka gerame priemiestyje didelius
Marijos koplyčia, kurią aplan
ko tūkstančiai žmonių per ruose,yra vienintelė sostinė, gyventi namus. Džiugu, kad
kuri 46 kalbomis siunčia ži- iš tėvynės išblokšti tautiečiai
metus.

Amerikos Sostinės Ypatingumai

Stasys Lapiems
naujose patalpose parduoda įvairias
statybos medžiagas bei visokius

namų reikmenis.
Naujasis adresas:

ir svetimame pasaulyje prasi
muša į aukštesnes pozicijas.
Tik gaila, kad tenka dirbti
ne saviems.
LIETUVOS PASIUNTINYBĖ

Suprantama, jog užsukau
Lietuvos pasiuntinybėn miesto
centre, turinčioje erdvias re
prezentacines patalpas, suma
žu tautiniu muziejėliu. Minis
tras J. Kajeckas ir jo’patarėjas Dr. Bačkys įdomavosi Bra
zilijos lietuvių kolonijos gy
venimu ir nušvietė sostinės
bei visos Amerikos lietuvių
būklę ir Lietuvos laisvės si
tuaciją. Pagalvojau, kaip la
bai reikalinga mūsų diploma,
tams turėti užnugaryje vieniu
ga išeivijos lietuvių moralinė
parama, kovojant už paverg
tos tėvynės teises ir stengiau
tis atgauti jos laisvę. Gera,
kad bent 3/4 lietuvių randasi
Š. Amerikoje, kurių vardu jis
gali drąsiai kalbėti ir jų mo
ralinę paramą nuolat jausti,
Kita vertus, gaila, kad pačio
je Amerikos sostinėje gyvena
tik nedidutė saujelė lietuvių.
Iš ankstyvųjų imigrantų, ku.
rie buvo paprasti darbininkai
čia apsigyveno tik viena kita
šeima, didžioji gi masė pa
traukė krašto gilumon, kur
buvo jiems geresnės darbofir
uždarbio sąlygos. Net ir pas
kutinės pokarinės imigrantų
kartos sostinė neviliojo. Tik
pramokus kalbos ir tapus Ame
rikos piliečiais jie pradėjo čia
labiau spiestis.
Lietuviai Washingtone gy
vena išsiblaškę visame mies
te, bet juos jungia Lietuvos
pasiuntinybė, ir jie yra sti
prūs lietuvybėje. Organizuotis
lietuviai pradėjo čia 1935 me
tais, įsisteigdami taip vadina
mą «Amerikos Lietuvių Drau
giją». Tada lietuvių tebuvo
apie pusantro šimto.
(Bus daugiau)

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

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

Raštinė:
. 15 de Novembro, 244
4,o - Sala 19 - Tel. 37-0324
no 14,00 iki 18,00 vai.

RUA COSTA BARROS, 352
TEL. 63-3285 - VILA ALPINA
Turi įvairiausių statybos medžiagų, geležinių daikų, indų bei darbo įrankių.
Lietuviai pirkim pas lietuvius 1

LIETUVIŲ BAŽNYČIA VILA
ZELINA; Rua Inacio ir A v
Zelina, Mons. Pio Ragažins
kas, Tel. 63-5975.

Liet. Bendruomenė, pirmi
niekas p. Juozas Tijūnėli*
Rua latai, 150 — Casa Ver
de, Tel. 266-0346.
TĖVAI JĖZUITAI: RuaJua
tindiba, 20 Parque da Mooks
— Tel. 273-0338.
LIETUVIŲ KALBOS
PAMOKOS S. PAULY:

MOOCA, Rua Juatindiba, 20
šeštadieniais 14 vai.
LIETUVIAMS PAMALDOS
LAIKOMOS
V. Zelina parapijoje kas d h
na ir kiekvieną sekmadienį
kaip iki šiol
Šv. Kazimiero parapijoje:
Parque da Mooca Rua Juatin
diba, 20.
Sekmadieniais ir šventadit
niais 8, 10 ir 17,00 vai. Darbi
dienomis 7 ir 7,30 vai., arbi
atskirai susitarus dėl laiko,
kai turimos metinės ar 7 c
mišios:
Išpažintys čia klausomo;
kasdieną prieš mišias,
Pirmą mėnesio sekmadienį
Parque das Nações 1@ vai
V. Carolina 15 vai.;
Casa Verde, 17,15 vaL
Antrą :

Jaęana klierikų kopi. 8,30 va'
Bom Retire, 10,15 vai,
Utinga 16,30 vai.,

Trečią:

Agua Rasa 8,30 vaL,
Moinho Velho 11,30 vat,
Lapa 16,30 vat,
Paskutinį:
Vila Anastacio 8,09 vai,,
Vila Bonilha 10 30 vai.
V. Prudente 18 vai.

Administradora e Imobiliaria Bernardes Ltdaatsakomasis bendrininkas Gil Prestes Bernardes

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

Avenida Sapopemba, 5761, V. Guarani

Advokatas

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

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

DEPOSITO PARATODOS

Aleksas Kalinauskas

ĮSIDĖMĖTINI ADRESAI
LIETUVOS ATSTOVYBES
URUGUAY, MONTEVIDEO.

Didelis pasirinkimas medžiagų ir skoningas
pasiuvimas, LAURO SANDRON vyriškų rūbų

SIUVYKLOJE LAURO
Rua do Orfanato, 686, —• V. Prudente — Fone 63-5294
São Paulo
Medžiaga parduodama ir išsimokėjimui
i teikite ir įsitikinkite medžiagos ir darbo kokybe ir kaina

«MOŠŲ 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.
eoKAITYKITE

LIETUVA».

VIENINTELIAI ATSTOVAI GARSIOJO VANDENS LINDOYA

Lindoya vanduo yra senai žinomas gėrimas
Kurio puikų veikim? į žmogaus sveikatą jau
visi yra vienbalsiai pripažinę. Pabandykite,
sitikinkite ir visados naudokite!

Rua Dino Bueno, 643
Telefones: 220-1748, 220-1751 e 220-1752
Caixa Postal 3967

-
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PLATINKITE VIE
NINTELI PIETŲ AMERIKOS
SAVAITRAŠTI «MŪSŲ
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PAULO

LIETUVOS NACIONALINI
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIO
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ŠV. KAZIMIERO PARAPIJA
Šv. Kazimiero, asmeninės
lietuvių parapijos Globėjo pa
minėti praėjusį sekmadienį
Tėvų Jėzuitų susirinko virš
šimtinės parapijiečių.
Mišių auką atnašavo ir pa
mokslą pasakė kibonas T.Jo
nas Bružikas, S. J, Jis iškėlė
ir pabrėžė šventojo mūsų Glo
bėjo didelę reikšmę mūsų lai
kams. Jie ne tik labai mylėjo
ir Lietuvą, nors gimė ne Lie
tuvoje, nors ilgai gyveno už
jos ribų. Jis viską darė Lie
tuvai nuo rusų įtakos apsau
goti. Jaunimui jis šviečia sa
vo dorumu, stipriu vyrišku
karakteriu tarp karališkojo
dvaro pagundų.
Mišias lietuviškai darniai
giedojo «Aušros» choras, ga
le pridėdamas giesmę į Šv.
Kazimierą.
Po mišių dalyvių dalis ap
žiūrėjo naujosios pastogės sta
tybą, ilgokai šnekučiavosi,
tartum Lietuvoje pašventoriuje, pasiėmė daug vokų ir bal
savimo lapų rinkimams į Ben
druomenės Tarybą.
Kun. Juozas Šeškevičius,
vos kiek sustiprėjęs po pas
kutinės savo ligos atakos, da
lyvavo mišiose ir po mūšių pa
sakė trumpą žodelį, raginda
mas lietuvius katalikus nors
kartą per mėnesį iš tolimes
nių vietų atvykti savo para
pijos bažnyčion į pamaldas.
Jei tai darytų visi mūsų ti
kintieji lietuviai, tai šita ko
plyčia nesutalpintų savo pa
rapijiečių,

Ta proga pranešta, kad Ve
lykų rytą 7,30 valandą Praça
da Sė Kardinolas laikys tau
tų susibroliavimo mišias, bus
tautų paradas, ir lietuviai yra
kviečiami dalyvauti.
(«■MII
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Š. m. balandžio 5 d. (per atvelykį) Šv. Juozapo Parapi
ja ir Šv. Juozapo Vyrų Brolija švęs savo Globėjo tradicinę
šventę. Šiemet Brolijai sukanka 29 carbo metai. Ta proga
vyrai užprašė šv. Mišias už savo narių gerovę ir sveikatą.
Jos bus 11 valandą. Po mišių procesija ir paskui, apie 12 va
landą, pietūs Jaunimo namuose, Zelinoje,
PAKVIETIMUS galima gauti: Casa Verde pas Juozą Tijū
nėlį, Oną Matelionienę, Jurgį Matelionį ir Andrių Stankūną,
Mookoje pa9 Joną Dimšą; Vila Prudente pas Motiejų Tamaliūną, Vila Zelinoje pas Brolijos narius.
Sv. Juozapo Vyrų Brolijos Valdyba

b) Parque da Mooca, Rua
Juatindiba, 20, Tėvų Jėzuitų
namuose, rinkiminiam stalui
vadovauti; Vladas Jurgutis
(pirmininkas), Marcelė Stanke
vičienė (vicepirmininkė), Ma
rija Čiuvinskienė (sekretorė),
Stasė Jurgutienė ir Regina
Mikuckaitė (nariai),
c) VILA ZEL1NOS rinkimi
niam stalui vadovauti (švento
riuje); Stasys Butrimavičius
(pirmininkas), Baltaduonis Jo
nas (vicepirm,), Rymantė Ste
ponaitytė (sekretorė), Ramoš
ka Martynas, ^Izabelė Sėlio
kienė, Antanas Jasinskas ir
kiti (nariai).

Juozo Vaikšnoros, Vinco Tu
belio ir Irenes Tubelienės.
Šios komisijos nariai prašo
mi susirinkti rinkimų dieną
17,30 vai. į Jaunimo Namus
Zelinoje.
Balsų skaitymas bus vie
šas. Suinteresuotieji iš lietuBALSŲ RINKIMO URNOS
veiks rinkimų dieną nuo 9 iki
18 valandos.
ĮGALIOTINIAMS BALSUS
ĮTEIKTI reikia iki kovo 22
dienos 15 valandos. Vokus su
balsais įgaliotiniams įteikti
galima bet kuriuo laiku iki
rinkimų dienos 15 vai.
IŠRINKAME savo atstovus,
kurie kalbėtų mūsų vardu vi
sais lietuviškais reikalais, bal
suodami i B-nės Tarybą!
Kun. J. Šeškevičius
Tarybos prezidiumo pirm-kas

ŠI ŠEŠTADIENI Šv. Kaži
miero parapijos lituanistinė
mokykla pradės savo darbą
prie Tėvų Jėzuitų vienuoly
no, Rua Juatindiba, 20, Par
que da Mooca.
Pradžios mokyklų vaikus ir
gimnazistus mokys net keturi
gerai pasiruošę mokytojai. To
dėl tėveliai, siųskit, atveskit
savo jaunimą. Parodykim, kad
mums lietuviška kalba, daina,
šokis ir kultūra dar rūpi, kad
mes nenorim, kad su mūsų
mirtim išnyktu iš lietuvių tar
po mūsų vardas!
CENTRINĖ RINKIMŲ
Jei bus nors 5 vaikai, ku
KOMISIJA
rie negali ateiti į pamokas
šeštadieniais po pietų, kadan
gi eina braziliškon mokyklon, balsams skaityti ir paskelbti
tai padarysim jiems pamokas sudaryta iš Alekso Vinkšnar
J1SBB5ESS5III
prieš pietus. Tik praneškite čio (pirmininko), Liūdo Ben- ÜBKBBÉÜ
mokyklos globėjui T. Jonui doraičio ir Viktoro Tatarūno
PARAPIJOS GLOBĖJO SV,
vicepirmininkų, Liucijos Jone
Kidykui. Ačiūlg
lytės ir Arūno Steponaičio, se JUOZAPO ŠVENTĖ bus kovo
n—nngBin
kretorių
bei Vilmos Šimony 19 dieną, ketvirtadienį, šv. Mi
iiūūO
tės, Reginos Bagdžiutės, Juli šios bus Zelinoje 7, 8, 9 ir 19
RINKIMINĖS KOMISIJOS
jos Jurgelevičiūtės, kun. P. vai. Išorinės iškilmės nukelia
Brazilijos Lietuvių Bendruo Dauginčio, A, Gudavičienės, mos į balandžio 5 dieną.
menės Taryba kovo 22 dieną
vykstantiems rinkimams į Ta
rybą ir Revizijos Komisiją
pravesti sudarė šias komisi
jas;
a) VILA ANASTACIO, Dr.
J. Basanavičiaus vardo lietu
vių mokykloje, rua Camacan,
626, rinkiminiam stalui vado
vauti; Juozas Valutis ^pirmi
ninkas), Ali Vidžiūnas ir kt.

ADVOKATĖ IRENA GRITÉNAS - 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.

D R. ANTONIO S I A U LY S
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
Clinica de 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
Mbocaj Fone 92-3991

DR. NELJOIS PENTEADO
AVISA SEUS CLIENTES E AMIGOS1 que reabriu seu
Consultorio Medico na Avenida Zelina, 93 9, onde atende dia
riamente das 9 as 11 horas, Exceto aos sabados.

V. tem irrterêsse 4
em sàber todo
sobre ©Volkswagen
d® õ,0 HP?

ATSKIRO

KAINA 0,40

A A] VINCAS TUMĖNAS
Už jo vėlę, suėjus 6 mėne
siams po mirties, bei kitus
šeimos mirusius šv. Mišios bus
kovo 17 d. antradienį, 19 vai.
Vila Zelinos bažnyčioje. Mirų
siojo Jįšeima kviečia gimines
bei pažįstamus juose dalyvauti-

MIRĖ Juozas BAJOR1NAS, sulaukęs 75 metų amž
Velionis buvo iš pabėgėlių tar
po ir gyveno paskutiniu laiku
Parque das Nações. Palaidotas
kovo 12 d. Curuęa kapinėse.
Paliko liūdesy tris sūnus, mar
čias, anūkus ir žmoną. Mūsų
užuojauta mirusiojo giminėmsn—n
ÜBKBSSasii

POSĖDIS

Br. Liet. Bendruomenės Ta
rybos, Revizijos Komisijos ir
Savitarpio Pagalbos Tarnybos
Valdybos bus 13 d. kovo, pen
ktadienį, 20 v. Jaunimo Na
muose Vila Zelinoje.
Kun. J. Šeškevičius,
Bendr.1 Tar. Prezid. Pirmin.
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AUKOS LIETUVIŲ^KANKINIŲ
KOPLYČIAI 140 ncr., kurias
Vasario 16 šventės rengimo
komisija buvo paskirusi, jau
pasiųstos jos statybos komis!
jos pirm-kui Vysk. V. Brizgiui. »
Tokią pat sumą aukų pa
siuntė ir VYRŲ BROLIJA.
HBKgBman
IraaKBŪ

y

VYRŲ BROLIJOS VEIKLOS
KALENDORIUS
Balandžio 5 diena metinė
tradicinė Brolijos šventė.
Birželio 14 d. šventkelionė
Aparecida do Norte.
Rugsėjo 13 d. spaudos bi
čiulių subuvimas balius.
Spalio 11 žaidimai Jurubatubos parke pas p. Vladą Ja
siulionį.
Lapkričio 8 ar 15 piknikas
Praia Grande.

Pr©cMre»nos<,
ESTAMEL - Estanislau Meilūnas

Juozas Baužys, pirm.

Jr.

KAS NEGAUNATE

R? Ibitirama , 1235-1269 Fone 63-2387, V. Prudente
-T

.
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Atende-se com hora marcada

DR. JONAS NICIPORCSUKAS
Cirurgião Dentista
p/ Universidade de São Paulo
RAIOS X
Cossultorio: Rua CapT Pacheco Chaves, 1206,
Vila Prudente, Tel. 63-5352

ZELINOJE VISI GALI UŽSIMOKĖTI UŽ <M. LIETUVĄ>
. ■: ' -v •

NUMERIO

’

p. Juozui Baužiui. Jis daug metų ištikimai patarnauja
skaitytojams ir Administracijai, patarnaus ir dabar. Jo
adresas yra Rua Manaias, 363. Visai arti prie bažnyčios
aikštės. Pasinaudokite!

«MŪSŲ LIETUVOS»

Zelinoje praneškite p. Juozui
Baužiui, ar palikite spaustu
vėje savo vardą, pavardę, gat
vės pavadinimą ir namų nu
merį.
Galima pranešti ir Adminis
traeijai telefonu 273-0338.
tiBssawi
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