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V2NCAJ ruiiriaur
kuris šiuo metu iš Čikagos atvykęs atostogauti lankosi pa
žįstamų tarpe São Paulyje. Jis yra ilgamets ML skaitytojas, 
laikraštį užsakęs ir kitiems. Remia taip pat lietuvišką ir re
liginę veiklą ir joje dalyvauja. Linkime jam toliau malonia* 
atostogauti ir ateityje vėl sugrįžti į Braziliją.

M. L. Administracija

PLAČIAJAME PASAULYJE
VIETNAMAS ‘ IZRAELIS;

Vietnamu liefrūs, džiunglių 
pinklės ir Ho Chi Minh ke
lio sudėtingumas sulėtino pie
tų vietnamiečių ir juos lydin
čių JAV pajėgų įsiveržimą į 
Laos. Priešas pasirodė sti
prus Vietname liko apie du 
šimtai tūkstančių amerikie
čių karių, prieš porą metų 
buvo arti šešių tūkstančių.
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SUDANAS
J II.

Šioje Afrikos valstybėje so
vietai stato laivams bazę, gi
namą raketų. Sovietai pata
rėjai talkina Sudano kariuo
menei kovoje prieš pietinėje 
krašto dalyje gyvenančius juo 
Juosius, 
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BELGIJA

Prancūzija, Vakarų Vokieti
ja Italija, Luksemburgas, 0- 
landija i Belgija sutarė iki 
1981 metų suvienyti savo pini 
gus ir mokesčių sistemas, 
n—m 
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ŽENEVA

Po aštuonerių metų derybų 
dešimtis Europos valstybių su 
tarė steigti atominės energi
jos stotj, kuri pradėsianti 
veikti 1975 metais būsianti pa 
ti didžiausia pasaulyje, 
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J. A. V.

Valdžios pastatuose išsprog 
dintos bombos. FBI tiria sa
botažo galimybes.

Nauja krizė Panamoje iški
lo, kai panamietis buvo išvež 
tas į JAV laukti teismo už 
nuodų kontrabandą. 
iwįį túo——ib

Š. AIRIJA

Naujose riaušėse žuvo du 
policininkai ir 10 kitų. Areš
tuotų tarpe jauni vaikai, su
augusiųjų pasiųsti britų ka
rių erzinti. Britų valdžia jau 
pradėjo vykdyti katalikų pa
geidavimus, bet slapioji airių 
armija kovoja toliau, siekda
ma sujungti Šiaurinę Airiją 
su Airijos respublika.
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KOLUMBIJA

Studentų riaušės Cali ir ki
tuose didesniuose miestuose 
privertė kariuomenę užimti 
Bogotą, Medelliną ir kitus 
dentrus.

Izraelis ir arabų kraštai 
svarsto JT tarpininko Jarring 
taikos pianą, kuris reikalau
ja pasitraukti iki prieškari
nių sienų, ir Nixono bei Ro
gers siūlymą taikai atsiekti.
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'ferazltlja.
Didelės liūtys . apliejo že

mesnes S. Paulo ^vietas, su- 
laikydamos judėjimą, perkirs- 
damos laidus. Ypatingai nu
kentėjo javų prekybos sritis,

Rio de Janeiro vandenyse 
žuvo virš 30 asmenų ir bijo
ma užkrėtimų, kurie galėtų 
plisti po didelio lietaus pot
vynio, 
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Paulius Vi kalbėjo' tiesiai 
iš Vatikano per Embratel į 
Braziliją portugali-kai, pnadė 
dainas Fraternidade sąjūdžio 
metinį planą, pavadintą «Su- 
sitaikymasp.

Metinis vyskupų suvažiavi
mas Belo Horizontė atkrei
pi i dvasiškių ir kunigų dė
mesį į ekumeninį sąjūdį, li
turginį atnaujinimą, tikybos 
mokymą ir reikalingą vie
nybę.

LIETUVIŠKAS RADIJO

Lietuvių kalba transliacijos 
ilgomis radijo bangomis siun
čiamos iš įvairių stočių. Čia 
paduodamas Lietuvos laikas, 
iš kurio São Paulyje reikia 
atimti šerias valandas.

Iš Madrido kasdieną po 15 
minučių, nuo 11,30, 17,00 ir 
22 30 vąl., 32.04 metrai. Iš 
Romos kasdieną po 20 minu
čių, nuo 7,45 vai, 41,24 ir 
49,38 bangomis. Iš Vatikano 
kiekvieną vakarą po 15 mi
nučių nuo 21.-0 vai., 31.15, 
41.92 ir 48.90 metrų bango
mis, o sekmadieniais papildo
mai pusės valandos progra
ma nuo 9:30. 25.55 arba 31.10 
^angomis. Iš Manilos, Filipi 
nuošė, per radijo Veritas kas 
dieną po 25 min. 7:30 ir 20 
vai. rytų Sibiro laiku įSao 
Paulyje atimti 11 vai.), ban
gos 19 — 25 metrų. Amerikos 
Balsas transliuoja pusės va
landos 18:80 vai. ir kartoja 
20 vai. 13 ir 19 m. bangomis;

Visi 53 šių metų stovyklautojai ACM stovyklavietėje prie Billings užtvankos, são 
Bernardo do Oampo, prie stovyklose prasto lietuviško kryžiaus ir rankų darbo vėliavos 
«Jaunimo stovykla - São Paulo». Iš vadovų matosi paskutinėje eilėje iš kairės Emilija Ben 
doraitienė — pirmoji, Janina Valavičienė — penktoji, Magdalena Vinkšnaitienė — šeštoji 
(jprie kryžiaus) Alfonsas Petraitis — viduryje; iš dešinės Rimgaudas Jūraitis — pirmasis, 
Arūnas Steponaitis «= ketvirtasis Stovykla įvyko sausio 5 12 dienomis. Nuotrauka Antano 
Saulaiôio. " .
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Simas Kudirka mires
Vasario 12 New Yorko lai

kraščiai ir televizija paskel
bė kad lietuvių turimomis pa 
tikimomis žiniomis Simas Ku
dirka, norėjęs pabėgti laisvėn 
bet amerikiečiu jūreivių so
vietams atiduo.as, miręs Kiai 
pėdos ligoninėje, Kurion buvo 
povandeniniu laivu slapiai i.u 
vežtas Sovietų spauda rašo, 
kad Kudirka sveika g r gyvas.

Pasaulinė spauda daug te
berašo apie Kudirką. Sovieti
niai šlaitiniai nurodo, kad -So 
vietskaja Litva» laivo kapito
nas, V. M. Popov, nuteistas ir 
esąs sovietų darbo stovykloj.

llinois valstijos parlamen
tas priėmė rezoliuciją, kad 
JAV karo laivo "Vigilant» pa
vadinimas būtų pakeistas j 
«Simas Kudirka», kad būtų 
«prisiminimas vi-iems kariams 
ir visiems valstybės pareigū
nams Amerikos ištikimybes 
pagrindinėms žmogaus tei
sėms ir kad š s kraštas turi 
būti prieglauda visiems, ku
rie ieško išsigelbėjimo nuo 
tironijos ir priespaudos».

Pagal ELTA žinias, Lietuvo 
je Simo Kudirkos klausimas 
ir tragedija labai plačiai ir 
atvirai diskutuojama.

JAV senatorius E. W. Bro
oke iš Massachusetts valsti
jos. negras, senato rūmuose 
priminė Lietuvos laisvės troš 
ki-mą bei kovas, Bražinskų, 
Mmokaičio ir ’Kudirkos įvy
kius, ir pareiškė, kad Ameri
ka ligi šiol dar nėra pakan 

karnai padar us! uieiu»os rei
kalu. nors Afrikos ir Azijos 
valstybės nuolat tampa nepri 
klausomos, o sovietų imperi
ja Lietuvą tebevaldo Ragina 
kelti klausimą Jungtinėje 
Tautose

New Hampshire valstijoje, 
JAV, grupė studentų ameri
kiečių pa;a\ė laikraščiams 
peticijos tekstą perspausdinti 
ir surinktus parašus persiųsti 
į Maskvą Kosyginui. Parašai 
renkami gatvėse, įstaigose, 
krautuvėse

Vasario ‘.7 ir 28 dienomis 
Čikagoje įvyko Simo Ku iir- 
kos tragedijai pažymėti kon
certas. Kudirkai atminti kom 
pozitorius Darius Lapinskas 
sukūre veikalą «U Vigilante 
del Mare», kuriame, šalia mu 
zikos, yra teatras, skaidrės, 
dainos, žadiniai tekstai, deko 
racijos ir filmos. Taip pat iš
pildyta Čiurlionio simfoninė 
poema «Jūra» ir Lapinsko ki 
ta kūryba, «Infinitos Vil» su 
modernaus šokio pasirodymu. 
Vakarą ruošė radijo progra 
ma «Margutis.».

1 sovietų prezidentą Pod- 
gorny kreipėsi keturi žymūs 
amerikiečiai, vieni didesnių
jų Vietnamo karo priešininkų 
užtardami Simokaitį, norėjusį 
nukreipti lėktuvą į vakarus. 
Prof. N. Chomsky, dr. S. Cof
fin, dr. B. Spock ir prof. H. 
Zinn rašo; «Mūsų sąžinė ne
leidžia tylėti dėl griežtų baus 
mių Prašome pasigailėjimo.» 
Jie pažymi, kad Sovietų Są

junga vis nepripažįsta žmo 
gaus teisės išvykti iš krašto 
į kitą ir kad valdžios griežtu 
mas vis auga.
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II JAUNiMO KO NGRESAS

Antrasis Pasauli Lietuvių 
Jaunimo K ngresas į yks 1972 
met iis Čikagoje. Jo komitetą 
sudaro 22 organizacijų aisto 
vai JA Lietuvių Seni ruome 
nės ir Kanados LB aisti vai 
PLB jaunimo sekcija, etuden 
tų sąjunga, neo-lituanai, skau 
tų brolija ir seserija, ateiti
ninkų moksleiviai ir studen
tai, akademikai skautai, i_ e 
tuvos Vyčiai, Santa a Šviesa, 
jūrų skautija, sporto sąjunga, 
evangelikų liuteronų ratelis 
ir kiti. Kaip ir 1966 metais, 
daug dėmesio ir lėšų bus ski 
riama suiauKU a.fiovų is toli 
mų krašsų - Pietų Ameri
kos, Europos, Australijos ir 
kitur. Pirmajame kongrese da 
lyvavo atstovai iš 17 kraštų 
kuriuose lietuviai gyvena or 
ganizuotai. Is Brazilijos da
lyvavo šeši iš Urugvajaus pa 
našiai, iš Argentinos arti 30. 
h——pat r. UMHEHà

KUNIGO TEISMAS

Lietuvoje kun A. Šeškevi 
čius nuteistas metus kalėti 
už vaikų katekizmo žinių pa
tikrinimą. Jo gynimosi byla 
pasiekusi vakarus. Ją plačiau 
perspausdins «Mūsų Lietuva- 
ateinančiuose numeriuose,
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Paminklų apsaugos inspek
cija tyrinėja Dūkštos piliakal 
nį prie Neries. Piliakalnis bu 
vo lietuvių naudojamas išti
sus 2500 metų, todėl apsčiai 
jvairių iškasenų: papuošalų, 
darbo įrankių, ginklų.
iicgowaan 
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Jadvyga Čiurlionytė išleido 
savo prisiminimus apie M. K. 

v Čiurlionį, muziką ir meni
ninką.
Ilgggg”
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Adomo Mickevičiaus biblio
teka Vilniuje sutelkusi 400 
tūkstančių knygų ir gauna 
344 laikraščius ir žurnalus 
įvairiomis ka bomis.

iiwEfflÈsíi

Prie senosio sodybos, kurio 
je gimė vysk. Motiejus Va
lančius, pastatyta ąžuolinė 
Palangos Juzės skulp ura. 
H—K—III 
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Kaimo statybos penkmetis 
pastatė apie 10.000 butų, bet 
planai nejJlnai įvykdyti, ka
dangi trūksta statybininkų, 
kurkų atlyginimas mažas ir 
kurie iš miesto j kaimą dar
ban turi vykti po 30- 40 km- 
Trūksta ir "statybos medžiagų 
kurių paskirstymas netvarkin 
gas ir kuriam brėžiniai atlie
kami pavėluotai.
IIKSOBĘSH 
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Sovietų sąjungos gyvento
jų surašymo metu pusė mili
jono tarnautojų apklausinėjo 
apie 240 milijonų gyventojų. 
Sąjungoje yra apie 130 tautų 
ir rasių, ir valdžia susirūpi

nusi, kad rusai pamažu tam
pa mažuma, o įvairios tautos 
reikalauja vis daugiau teisių. 
Manoma, kad politinių kali
niu pusė yra kaip tik kitu, 
ne rusų, tautybės žmonės. Si
biro pramanė teįvykdo 65% 
nustatyto darbo, kadangi vie
tiniams nepatinka iŠ kitur at
siųsti vedėjai o kitų tautų 
ūkio pramonė lėtai kyla, ka
dangi jų geriausi vaisiai1 ir 
daržovės išvežami Rusijon ir 
brangiau parduodami Tau
toms, gyvenančios prie Kini
jos sienos, duodama daugiau 
svarbos, kad ten išsivystytų 
raštingumas ir pramonė. Ame 
rikietis «Newswek» žurnalo 
korespondentas praneša, kad 
rusai mėgsta lankytis Balti
jos kraštuose, Kur nuotaika 
yra vakarietiška, o gyveni» 
mas geresnis ir smulkioji tech 
nika geriau išvyrtyt: «Estas 
pasakę jam: Mes galime bū
ti ir scialistai, bet jeigu mes 
nobūtumeme Rusijes dalimi, 
mes būtnme tokie pat tuiųin. 
gi kaip švedai.
Didžiaus os bėdos Kremliui 
sudaro Ukraina, kurioje yra 
arti 50 milijonų gyventojų, 
milžiniškas ūkis ir didžiuliai 
plotai. Ukrainiečiai tautiniai 
labai susipratę, pyksta, ka
dangi miestuose neleidžiama 
mokytis jų kalbos. Sovietų 
valdžia žino, kad duodama 
daugiau autonomijos tauty
bėms, suskaldins savąją im
periją.

MIRĖ KUNIGAI. Šių metų 
pradžioje mirė kun. Juozas

MUSU LIETUVA

UGINTAS, 82 metų, klebona
vęs Varsėdžiuose ir Užventy
je, Žemaitijoje, ir kun. Vy
tautas Katinas, 51 metų, iš Fa 
nevėžio vyskupijos.
it—u 
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KUNIGŲ SKAIČIUS

Spauda praneša kao Lenki
joje dabar esama 16,839 ku
nigai, o prieš karą buvo 
11,394, tuoj po karo 7,170. 
Nuo 1957 metų įšventinti 760 
kunigų iki 412 kunigų perme 
tus, kad pusė jų jaunesni ne
gu 40 metų. Tuojtarpu Lietu
voje prieš karų buvo 1,450 
kunigų, o dabar liko 844, ku
rių šimtas yra invalidai. Per 
metus įšventinami tik 6 8 ku. 
nigai. Valdžia he tik varžo 
seminariją ir kunigų veikią, 
bet uždaro bažnyčias: iš 1047 
koplyčių ir bažnyčių teliko 
615 atidarytų.
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Diplomai nesimokiu
siems

Kadangi mokslo įstaigos 
yra komunistinio švietimo is 
taigos, partijos komitetai į 
mokslo sąrašus įrašo žmones 
kurie nebuvo nei mokykloje 
nei laikę egzaminų. Tai pra
nešama apie pa lėti Lenkijo
je. Ar taip yra ir Lietuvoje, 
spauda nepraneša.
iiamuMiii
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DIRBA KAZACHSTANE

«Tiesa> rašo, kad lietuviai 
vežami darbams Kazachsta- 
nan, toli nuo Lietuvos, kurio
je net šešėlyje karštis siekia 
45 laipsnius. Lietuviai lakū
nai, kurių yra dešimtis, trę 
čia laukus, naikina skėrius ir 
kitus kenkėjus. Šiemet apdir
bo 53.000 hektarų plotą.

ATRASTAS POETAS

Išeivijoje gerai pažįstamas 
ir mėgiamas poetas, žuvęs ka 
ro metu 1944 metais, paga
liau pripažintas Lietuvoje. 
Laisvajame pasaulyje buvo iš 
leista keletą jo eilėraščių kny 
gų, o 1970 metais Lietuvoje 
pasirodė «Pergalėje», rašyto 
jų žurnale recenzija ir išleis 
ta knyga. Žinoma, kad Lietu 
voje ypatingai karo ir Stali
no laikais, Mačernio poezija 
ėjo iš rankų į rankas, ypatin
gai jaunimo tarpe, kurie misi 
rašinėjo slaptai į sąsiuvinius 
uždraustą poeziją.

ŽUVO AR MIRĖ

Sausio 13 mirė vienas žy
miausių Lietuvos geologų, 
Konstantinas Ignatavičius, tu
rėjęs 39 metus. Mirties prie
žastis nežinoma, nors oficia
liai rašoma: «mirė po trum
pos, bet sunkios ligos.»

Pagal Vakarus pasiekusias 
žinias, kalbininkas J. Kazlaus 
kas buvo okupantų Jinternuo- 
tas nervų ligoninėn ir ten nu 
marintas. Buvo vos 40 metų. 
Atsisakė perimti istorijos filo 
Sofijos fakulte ą ir buvo kvies 
tas skaityti paskaitas laisva
jame pasaulyje. «Keleivis» ir 
«Draugas» praneša, kad jis bu

I?vo nužudytas.
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AVIACIJOS SUKAKTIS

Lietuvos ^aviacijos 50 ties 
metu sukaktis minėta Kaune 
visokių lėktuvų, jų nuotrau
kų ir kitų suvenyrų paroda, 
Dariaus ii Girėno «Lituani
kos» liekanos, visokios kny. 
gutės ir vadovėliai. 
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PRAMONĖS STOVIS
Pati «Tiesa» Vilniuje nusis

A971 m. kovo 5 d
kundžia, kad daugelis įmo
nių gamina prastus gaminius 
ir ragina rašyti Statybinių me 
džiagų pramonės ministeri
jai, Automobilių pramonės mi 
nisterijai ir kitiems. Sunku ir 
pataisyti ar remontuoti prie 
taisus, Jeigu viskas būtų lie
tuvių rankose, greičiausiai to 
kios maišaties, okupanto pri
virtos, nebūtų.
BBMĮMĮBB

DIDĖJA MASKVOS ĮTAKA

197 0 gruodžio mėnesi Lie
tuvoje pakeista konstitucija 
kad belieka penkios vadina
mos «respublikinės» ministe
rijos, kurios valdomos dau
giau iš Lietuvos; transporto, 
buitinio gyventojų aptarnavi
mo, komunalinio ūkio, socia
linio aprūpinimo ir vietinės 
pramonės. Kitos ministerijos 
perėjo į daugiau tiesioginę 
Maskvos priežiūrą: mokslo, 
medžio pramonės, finansų, gi 
nybos; kaimo statybos, kultu 
ros, maisto ir lengvosios pra. 
monės, melioracijos, vandens 
ir miško ūkio, pieno ir mė
sos, statybos, sveikatos, tei
singumo, užsienio reikalų, vi 
daus reikalų ir žemės ūkio.
ii—ĮMBag 
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SPAUDOS PLATINIMAS
«Tiesa» rašo, kad kiekvie

nam tūkstančiui gyventojų ten 
ka 1635 egzemplioriai spau
dos (laikraščių ir žurnalų). 
Daugiausia spaudos Panevė
žio rajonas su 2109 egzem
pliorių tūkstančiui gyventojų, 
o ypatingai mažiau skaito Ke 
dainių, Vilkaviškio, Švenčio
nių, Tauragės, Mažeikių ir 
Kelmės rajonai. Ten" spauda 
yra brukama prievarta, o kaio 
matomi iš Vakaruose gaunamų 
nemaža dalis pilna įvairių 
prakalbų ir priverstinai idėtų 
šlovinimų.

Liepsnos ir Apmaudo Ąsočiai
JURGIS GLIAUDĄ

PREMIJUOTAS ROMANAS 
(Tęsinys)

Ant stogo prie pat šoninių gegnių sandū
ros buvc trumpas bokštelis. Ant to gana nedai
laus bokštelio medinis ir šviežiu medžiu švystin- 
tis kryžius.

Medinis, šviežiu medžiu švytintis, drąsus 
kryžius kolūkyje I

Pastatas stūksojo varlynėje, kurią Dareikos 
gavo savo sodybiniam sklypui.

— Nagi, — aš suvapėjau, visiškai pasime
tęs, visiškai suglumęs dėl staigmenos, — kas gi 
tai? Ar dekoracija kokiam filmui, kur trauks se
nas, žemas, nualintas trobeles greta melancholiš 
kos bažnytėlės?

Įsukau į raštinę, nė ne vykdamas į savo kam 
barį. Raikūnas, kaip ir aš, išvykęs atostogoms, 
jau buvo grįžęs. Radau ji prie raštais apkrauto 
stalo, ant kurio dar sutilpo skaitytuvai, aukštas 
telefono aparatas- su rankenėle centrinei pašauk
ti ir keli tušti buteliai boržomo.

— Tu namie ir aš namie, — pasveikino ma
ne pirmininkas, — Aš pirmesnis, vakar atbil
dėjau.

— Kas gi ten už gatvelės? — aš drėbiau į 
jo pasveikinimą. — Ar dekoracija filmo nuutrau 
koms? Net dviračio stabdį išverčiau, kai sustab
džiau išvydęs.

— Kultnamis, draugas knygininke, atseit, 
kolūkinė bažnyčia, — atkriokė Raikūnas.

Jis pakėlė į maue savo graublėtą, tokį tary 
birų veidą su ūsiukais — šepetukais ir pasakė:

— Pastatė gyvatės kultnamį per savaitę 
mums čia nesant. Net proforgas buvo į kažko
kias laidotuves išsidanginęs. Per vieną savaitę, 
draugas knygininke, gyvatės apsidorojo. Ėmė sta 
tyti, pasiskelbė iš savo lėšų gyvenamą plotą di
dina. Vėliau Kulto namais pavertė. Tarybinė 
konstitucija kultą respektuoja: Dareikos raportą 
priėmiau ir tyliu.'

— Dareikos tam reikalui užleido sodybinį 
daržą? — paklausiau.

— Dareikos, ir kalinėjo su kitais.
Raikūnas išmetė iš burnos gerą debesį Kaz 

beko ir pridūrė:
— Dareikos statė, o kas gi už Dareikų? 

Aišku, Jatulis. Mūsų iššlovintas mechanikas. Bent 
metus nori religiškai turėti kolūkyje maldnamį.

— Bent metus?
— Juk sodybinis sklypas, Kitais metais vėl 

dalinsimės sklypais. Duosime Dareikoms kitą vie 
tą. SaKo Jie, jeigu bus kita vieta, ten nukelsime 
Trebesys nesunkus, kilnojimui pritaikytas. ;

Mudu susižvalgėme, ir staiga mus pagavo 
kuone isteriškas juokas.

— Žmonės, ne vaikai, — pasakė Raikūnas. 
Atgyvenos, bet aktyvūs kolūkiečiai. Juk, veizėk 
kaip mūsų gamybinis grafikas šoko aukštyn. Ma 
nau, kad dėlto, kad duodu žmonėms valią ir dirb 
ti ir durniuoti.

Jis vėl išmetė iš burnos debesį dūmų.
— Kovojančių bedievių ratelis norėjo susi

pešti, bet išsilaikė demokratiškai. Ir gerai, Ta

rybinė demokratija tvarko konfliktus be p ešty 
nių. Žmonės nėra vaikai. Kam bažnyčia, kam 
raudonas kampelis.

Raikūnas man papasakojo, kaip keli kolū
kiečiai greitomis suvežę iš apylinkės iš anksto 
parengtą medžiagą, kad jie tą medžiagą supirkę 
legaliu keliu, kad kalę tą pastatą laisvalaikio 
metu.

— Lyg imtų ir nukristų maldnamis į Darei
kų varlynę.

— Kaip gi su statybos leidimu?
— Pašiūrė, nei šildymo, nei vandene. Gali 

ten bulves laikyti.
— Ir kaip gi jaučiasi pilietis Jatulis?
— O kas jam? Formaliai jie kolūkio mecha 

nikas. Padarginėje tupi be pravaikštų, dirba be 
pertrūkio. Iš kitų girūėjau: pakvietė jį atlankyti 
kultnamį. Atlankė, kažką lotyniškai paporino, 
apeigas pildė. Ten, atrodo, jis kulto tarnas, pa
darginėje jis mechanikas. Kas gi jį pakeis ko
lūkyje?

Raikūnas iškreipė lūpas į kreivą šypsnį ir 
pasakė;

— Atvykau, pamačiau, baisiai supykau. O 
sėdžiu ir stebiu, ir pyktis mažta. Stebiu, kaip 
pasibaigs ta išdaiga.

— Pasibaigs? — paklausiau.
— Kiekviena pradžia turi savo pabaigą, — 

jis iškošė su burna, pilna Kazbeko dūmų....
— Dievulėliau, pagaliau paleido tave iš to 

Kauno! — pasveikino mane Dareikienė. — Kaip 
atostogos praėjo?

— Darbingai. Kursus lankiau. , ■
(Bus daugiau)
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Mušu pastangos
Senas lotyniškas priežodis.pataria: «Žodžiai pajudina, 

o pavyzdžiai tempia». Šiandien švenčiame Lietuvos ir lietu
vių globėjo šv. Kazimiero šventę.

Kad žmogaus asmeninis gyvenimas yra kova ir kad lie 
tuvių visuomeninis veikimas taip pat kova, nereikia aiškin
ti. Pradedant šventaisiais ir baigiant su kiekvienu iš mūsų, 
kovojame su praeitimi, už šiandienini būvį ir už rytojų.

Su praeitimi kovoja žmogus, stengdamasis nugalėti 
kliūtis, užsilikusias iš pergyve imu: mokslo stoka, finansiniai 
sunkumai, nevykęs auklėjimas šeimoje, karo atmintis, nu
trukusios draugystės.

Už būvį žmogus kovoja, uždirbdamas duoną, išlaikyda
mas pažintis, sekdamas ir dalyvaudamas kasdieniniuose sa
vo aplinkos įvykiuose, nugalėdamas savo asmeninius trū
kumus.

Už ateitį kovoja siekdamas mokslo, siųsdamas savo vai 
kus mokytis, taupydamas dirbdamas visuomeninį darbą: da
lyvaudamas chore, tautinių šokių ratelyje, organizacijose, 
draugijose.

Kiekvienas stengiasi pagal savo sąlygas. Jos buvo vie
nokios šv. Kazimiero atveju, kuris, būdamas karalaitis ir 
Lietuvos kunigaikštis, stengėsi dvaro gyvenime būti taurus, 
rūpestingas, dosnus, pamaldus. Tur būt neturime nė vieno 
jo užrašyto žodžio ar prakalbos, bėt jo pavyzdys mums kal
ba labai aiškiai: žmogus gyvenimo sūkuriuose gali išsikovo
ti laurų gyvenimą skirtą kitiems.

Tokių pavyzdžių yra ne tik gilioje praeityje, bet prieš 
mūsų akis: tėvai, mokytojai, nuoširdūs ir sąžiningi visuome
nės veikėjai, dvasiškiai, taurieji jaunuoliai.

Kas mūsų ir kitų atsiekta, atsiekta per pastangas. Kol 
kiekvienam žmogui bus suteiktas jam priklausąs žmo išku
rnąs, kol šeima bus kuo tampriausia, kol kiekvienas žmogus 
bus laisvas, kol Lietuva bus laisva ir išeivijos lietuviai vie
ningi, tol kova nėra baigta.

Šv. Kazimiero diena yra ir šv. Kazimiero parapijos 
šventė. Ji yra asmeninė, tai reiškia jai priklauso lietuviai ir 
lietuvių kilmės S. Paulo ir apylinkių gyventojai nežiūrint, 
kokiame baire gyventų, kad ir toli nuo Mokos, kurioje yra 
parapijos centras.

Parapijos šventė primena lietuviams, nes mes religiniai 
ir tautiniai priklausome vienas kitam, kad sudarome šeimą, 
kuri"stengiasi būti vieninga ir vienybėje stipri.

I\as Naujo Vietname?
PETRAS PAKALNIS

Vasario mėnesio praožioje 
JAV žurnalistai pasidarė ner
vingi, kaip šunys prieš me
džioklę. Kažkaip jie suuodė, 
kad Pietų Vietname ruošia 
mas didelis puolimas, bet nie 
kur negalėjo sužinoti, kas 
bus puolama. Jie teiravosi 
Baltuose Rūmuose, Pentago
ne ir Saigone, bet visur lū
pos buvo užčiauptos ir nie

kas nenorėjo kalbėti. Tik kai 
puolimas buvo pradėtas, ofi
cialus informacijų šaltiniai 
praleido keletą žinių.

Norint suprasti Vietnamo ka 
rą, reikia sugrįžti šiek tiek j 
praeitį ir pažvelgti į geogra
fines karo sąlygas.

Vietnamo karas yra džiun
glių karas. Nepaprastai vešli

MŪSŲ LIETUVA
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Kovo 6 dieną, šeštadienį, prasideda lietuviškųjų | 

mokyklėlių mokslo metai.
Vila Zelinoje, Jaunimo Namuose, 9 vai. ryto.
Mookoje, iv. Kazimiero parapijos patalpose, 9 vai. 

ryto ir antra grupė 3 vai. popiet.
Abejose mokyklose kviečtiami dalyauti vaikai ir 

jaunimas. : J
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augmenija dengia ir sąjungi
ninkus, ir priešus gyvu sky
du, kurį sunkiai įveikia mo
derniškos technikos priemo
nės. Šiaurės Vietnamo komu
nistai vengia atviros kovos ir 
kovoja tik tada, kada gali pri 
sidengti miškais, aukšta žole 
raistais. Į raistus tankų ne
siųsi, o mažų komunistų bū
relių, kurie terorizuoja gy
ventojus, neišgaudysi, nes ko
voje jie greitai ištirpsta ir 
susirenka kitoje vietoje Toji 
komunistų taktika nudelsė ka 
rą keletą metų.

Antra komunistams palanki 
aplinkybė yra Kambodijos ir 
Laoso neutralumas. Nepaisy
dami to, komunistai nutiesė 
per tuos kraštus kelią, kuriuo 
gabena į pietus kariuomenę, 
ginklus, maistą ir visa, kas 
karui reikalinga. Nors ameri
kiečiai tą vieškelį nuolatos 
bombarduoja, bet 35.000 Sdau 
rėš Vietnamo karių visuomet 
jį sutaiso. Komunistai slenka 
j Pietų Vietnamą naktimis. 
Kareiviai eina po vieną vieš
kelio pakraščiuose, o sunkve 
žirniai traukia viena arba ki
ta linija. Kas 50 ar 60 kilo
metrų komunistai įrengė už
maskuotas sunkvežimiu sto
tis, kur pakraunamas mai tas 
amunicija, benzinas ir pan. 
Strateginėse vietose .komunis 
tai buvo įrengę dideles tvirto 
ves, iš kurių puldavo JAV ar 
ba Pietų Vietnamo karius- 
Kai amerikiečiai juos sumuš 
davo, jie sprukdavo į Kambo 
diją ar Laosą ir ten gydyda 
vo savo žaizdas pas Isėdavo, 
susigrupuodavo ir vėl pulda-. 
vo rietu Vietnamą Tas žaidi 
mas tęsėsi iki praėjusių metų 
pusės.

Netekęs kantrybėm, JA^/pre 
zidentas davė įsakymą sunai
kinti komunistų tvirtoves Kam 
bodijoje. Tokiu būdu jis no
rėjo sutrumpinti karo eigą. 
Nors jo apsisprendimas šukė 
lė visur daug dulkių, bet jis 
buvo labai naudingas. Ameri
kiečiai ir Pietų Vietnamo ka 
reiviai laimėjo ne tik labai 
didelį karo grobį, bet taip 
pat ir daug laiko Pasibaigus 
Kambodijos invazijai, pasiro 
dė, kad sąjungininkai paėmė 
25 600 visokių ginklų, 15 mill 
jonų artilerijos šovinių, 7,250 
tonas maisto ir 55 tonas vais 
tų. Svarbiausias dalykas buvo 
laiko laimėjimas. Generalinis 
JAV štabas numatė, kad ga
vę tokį smūgį, komunistai ga 
lės atsigauti tik po kokių 6 
mėnesių ar metų. Tuo tarpu 
Pietų Vietnamo karuomenė, 
kuri iabai gražiai pasirodė 
Kambodijoie, galėjo labiau iš 
sitobulinti ir pe.imti iš JAV 
karių didesnę karo naštą. Iš 
tiesų, taip ir įvyko. Dabar 
Pietų Vietnamo kariuomenė 
turi 1,100,000 karių, saugoja 
visą taip vadinamą de nilitari 

zūotą zoną ir padeda Laoso 
ir Kambodijos kariams.

Sumušti Kambodijoje. ko
munistai pradėjo labiau tvir
tintis Laose. PaeiUriusios 
tarp savęs, JAV ir Pietų Viet 
namo vyriausybės nusprendė 
daryti antrą invaziją, šį kar- 
bą į Laosą. Skirtumas tarp tų 
dviejų invazijų yra tas, kad 
Pietų Vietnamas davė 20 tūks 
tančių pėstininkų, kuriuos 
dengia tankai, o amerikiečiai 
— savo galingą aviaciją: lėk 
tuvus ir helikopterius. Pasku 
tinėmis radijo žiniomis Pietų 
Vietnamo kareiviai užėmė Se 
ponės miestą ir perkirto ko
munistų nutiestą vieškelį. 
Amerikiečių karo vadas, gen. 
Abrams, yra nuomonės, kad 
geriau yra naikinti priešo 
ginklų sandėlius, maisto at
sargas ir vaistus, negu karei
vius. Jis mano, kad žygiuoda 
mi į Laosą, sąjungininkai ga
lės dar labiau sutrumpinti ka 
rą ir laimėti dar daugiau lai 
ko. Tuo tarpu Kambodijos 
premjeras, gavęs širdies smū 
gį, gydosi Hawajaus salose.
lugiaaamr
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Sovietu Imperializmas
PETRAS PAKALNIS

Prieš porą metų Anglijos 
premjeras Wilsonas pareiškė 
parlamente, kad iki 1971 me
tų Didžioji Britanija atitrauks 
savo kariuomenę iš Tolimųjų 
Rytų šiapus Sueso kanalo. 
Taip jis narė taupumo sume
timais. Kariuomenės išlaiky
mas reikalauja daug pinigų, 
kurių Anglija anais metais ne 
turėjo, üe to, WiGonui atro 
dė, kad Tolimuose Rytuose 
negresia joks karo pavojus.

Prieš pusantrų metų pana
šiai kalbėjo ir JAV preziden
tas Niksonas. Vykdamas ap 
lankyti keietos Azijos valsty 
bių, Niksonas sustejo Guam 
saloje ir pasak© žurnalistams 
kad JAV gins nuo atominio 
puolimo tautas ne savo ka
riuomene, bet ginklais ir eko 
nomine pagalba. «Mes nori
me», taip jis išsireiškė, «kau 
pirmąją gynimosi rolę vaidin 
tų pačios tautos". Tas Nikso- 
no nusistatymas labai patiko 
amerikiečiams, kurie Pietų 
Vietname prarado ne tik bi
lijonus dolerių, bet ir 44 iūks 
tančius kareivių.

Tačiau ne vienas politikas 
savęs klausė, kas užpildys 
anglų ir JAV sudalytą tuštu
mą? Atsakymo ilgai laukti ne 
reikėjo, nes į Artimuosius ir 
Tolimuosius Rytus pradėjo 
skverbtis rusai.

Maždaug prieš vienerius 
metus rusai įsitvirtino Egip 
te. Sovietai parduoda ginklus 
arabų valstybėms, kurios se
niau buvo Anglijos, Italijos ir

1971 i. '

Prancūzijos interesų ?sfero e 
Rusai turi karinius patarėjus 
Syrijoje, Irake ir Pietų Jeme
ne, ir neseniai perėmė anglų 
apleistą lėktuvų bazę Soco
tra saloje Strateginė Soco- 
tros salos vertė yfia didelė, 
nes iš jos galima uždaryti 
įvažiavimą į Raudonąją Jūrą. 
Be to, rusąi naudojasi Pietų 
Jemeno Hodeida uostu ir turi 
laivų bazę. Indijoje. Sovietai 
bandė įkurti povandeninių lai 
vq bazę ir Kuboje, bet, sti
priai priešinantis JAV, turėjo 
atsisakyti nuo savo plano. 
Bet rusai turi lengvatų Mau
ricijaus saloje netoii Mada
gaskaro, iš kurios gali aprū
pinti savo 3,900 laivus, žvejo
jančius Pietų Afrikos pakraš
čiuose.

Sovietai mėgsta vadinti oAn 
glijos, JAV ir kitų valstybių 
lyderius imperialistais, bet jų 
pačių imperija auga kaip ant 
mielių. Pasibaigus karui, ji 
praplėtė Rusijos teritoriją 750 
mylių į vakarus ir 600 mylių 
į pietvakarius, iš Lenkijos ji 
atėmė Ukrainą, iš Čekoslova 
kijos Karpatų dalį, iš Rumu
nijos Moldavą, iš Vokietijos 
Karaliaučių ir apylinkes, iš 
Japonijos Šakaline dalį. Tris 
Baltijos valstybes jis įjungė į 
Sovietų Sąjungą, visus Kry
mo totorius ištrėmė į Sibirą, 
o satelitų valstybėse jo įpėd'i 
niai diktuoja save valią. Kai 
neseniai Lenkija nusikratė 
partijos vadovybe ir vyriau
sybe, Gierekas ir naujasis 
premjeras tuojau nuskubėjo į 
Maskvą, kad gautų Kremliaus 
vadų palaiminimą. Trumpai, 
Sovietai eina tuo pačiu impe
rializmo keliu kuriuo ėjo Ru
sijos carai.

Kiekvienas didysis Mask
vos kunigaikštis stengėsi pra
plėsti savo įtaką ir teritoriją 
kaimynų nenaudai. Jonas UI 
užėmė Naugardą ir Tverą ir 
reiškė pretenzijas i Lietuvos 
kunigaikščių valdomas žemes 
Baltguaijoje. Jo Įpėdinis Bazi 
iijus GI užėmė Pskovu, Rya- 
zaną ir r-milenską. 1654 me
tais rusai užvaldė Ukrainą. 
Petras Didysis prijungė prie 
Rusijos Livoniją, E tiją ir Šuo 
miją, o Kotryna Didžioji - di 
desmąją Lenkijos dalį ir Kur 
landiją. Aleksandras ii užėmė v 
Besarabijos dali, išplėtė savo 
valdžią iki Kaspijos jūros, 
užėmė Sibirą iki Ussuri upės 
ir įsteigė Vladivostoką. 1783 
m, Rusija prisijungė Krymą.

Po 1917 metų revoliucijos 
Leninas siuntė kariuomenę 1 
Baltijos valstybes ir Lenkiją* 
kad užgniaužtų jų nepriklau
somybę. Nevykęs Stalino zy 
gis i Lvovą išge.bėjo tas vais 
tybes iš Sovietų jungo.

Sovietai yra lygiai tokie pat 
imperialistai, kaip senieji an 
giai, prancūzai, vokiečiai, na 
lai, austrai ar amerikiečiai. 
Bet pastarieji iš istorijos pa
simokė, o rusai dar ne, Žino 
ma, dabartinis rusų skverbi
masis i Artimuosius ir Toli
muosius Rytus dar nesudaro 
rimto pavojaus Anglijai ar 
JAV, Bet jis reiškia pavoju, nį 
Įvykių pradžią, Todėl anglui 
ir amerikiečiai imasi reikalin 
gų priemonių prieš didėjantį 
Sovietų imperializmą.
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VZelina
Vjia Zelinos parapijos Lie 

tuviškoje Mokykloje pamo
kos vaikams ir jaunimui pra 
sides kovo mėn. 6 d. 9 vai- 
ryte. Lietuviškos mokyklos 
paroio mūsų šeimų tautinį 
susipratimą'

Vyrų Brolijos išvyka į pa 
jūrį pavyko labai gerai, ne
žiūrint, kad kelias j Santos 
lietaus kiek apgadintas. Visi 
linksminosi, dainavo. Dalyva
vo ir svečias iš Kanados, VIa 
das Paliulis
llMMBCmtl
ÍÍiiiiimO

Šv. Juozapo Vyrų Brolijos 
valoybos susirinkimas įvyks 
sekmadienį, kovo 7 d., po 11 
valandos Mišių. Valdybos na
riams dalyvavimas būtinas.

Jonas Baltaduonis, 
sekretorius

!!«■■!!
IMBMlii

Vyrų Brolijos lėšomis buvo 
atnaujintas prieš bažnyčią 
stovįs kryžius. Jau treji ar 
ketveri metai praėjo nuo pas 
kutinio pataisymo. Darbą gra 
žiai atliko Petras Šimonis.
(HBgB!MWn 
ÜUBMÍi

Kun. Stasys Šileikis kovo 
3 d. iš Italijos atskrido į São 
Paulo. Aerodrome pasitiko 
prel. P Ragažinskas ir Pet
ras Šimonis.
iikbctíi 
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LITUANISTINĖ MOKYKLA

Mokoje, Tėvų Jėzuitų pa
talpose prasidės kovo 6 die
ną. Pamokos šiemet bus ir 
šeštadienio rytais ir po pie- 

D R. ANTONIO S1AULYS
C. R. M. 10.647

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

Especialista em Obstetrícia pela Maternidade de & 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 
Moocaj Fone 92-3991

Atende-se com hora marcada

DR. JONAS NICIPORCIUKAS .
Cirurgião Dentista 

p/ Universidade de São Paulo 
RAIOS X

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

moki 
nių, ir kaip bus jiems pato
giau. Todėl tėvai malonėkit 
tuojau pranešti Tėvams jė
zuitams (tel. 273-0338) kada 
jūsų vaikams nūs patogiau lan 
kyti mokyklą, ryte, ar po 
pietų.
tiBggsran 
iiaiESSaBIEij

PRANEŠAMAS

Domicėlė Balčytienė-Lisaus 
kaitė iš Montevideo praneša 
Mikui Lisauskui, kad mirė jo 
brolis Petras Lisauskas, gyv. 
C. Polonia 3980, Cerro, Mon
tevideo, lapkričio 19 d. 1970 
metais. Kas pažįstą Miką Li
sauską, kuris uždarbiauja tak 
siu ir turi vieną sūnų bei 
žmoną lietuvę čia S Paulo 
mieste, yra prašomas perduo
ti jam tą liūdną žinią. /
UBEOISãlh

UŽSIMOKĖJO Už ML: Au
drius Mizeikis 20 er.
narawMu.
iiwanaji

NAUJIENOS IS URU
GVAJAUS PADANGES

SUGRĮŽĘS IŠ S. PAULO 
JAUNIM AS ivasario 3 d ) dar 
ilgai pasakojo savo namiš
kiams, draugams ir draugėms 
įdomius įspūdžius. «Ąžuoly
no» tautinių šokių šokėjai jau 
čiasi gerai atlikę, savo užda
vinį — įvykdę Urugvajaus 
lietuvių «meno pasiuntinybę 
S. Paulo ir Rio de Janeiro 
lietuviams!

Urugvajaus Lietuvių Kultū
ros Draugija vasario 7 diena 
jiems suruošė šaunius pager
bimo pietus, kuriuose dalyva
vo daug tautiečių. Pietumis 
buvo pagerbtas ir Vytautas 
BAGURSK&S, ką tik išlaikęs 
visus gydytojo egzaminus, Jis 
anksčiau irgi buvo «Gintaro» 
tautinių šokių šokėjas ir krep 
šinio komandos «Vytis» kapi
tonas.
i imi mani n 
ŪKM»aii

gazio-* 
progra- 
Prisimi

LIETUVOS NEPRIKLAU
SOMYBĖS 53 M Ei INlŲ mi 
nėjimas prasidėjo iškilmin
gomis pamaldomis vakario 
14 d. 'lietuvių bažnyčioje. 
Gražiai skambėjo parink
tos tai šventei giesmės ir 
maldos ir Tėvo Petro Dau 
ginčio pasakytas pamoks
las. Prieš tai tai 
patriotinės radijo 
mos per «Tėvynės 
nimų valandėlę».

Vasario 16 d. buvo padė
tas gėlių vainikas prie Uru 
gvajaus laisvės iškovotojo 
Jose Artigas paminklo Pla 
za de Independencia. Jį pa 
dėjo Lietuvos atstovas A. 
Grišonas, asistuojant gar
bės sargybai su nuogais 
kardais trimitininkui trimi
tuojant, Urugvajaus Užsie 
nio Reikalų Ministerijos pro 
tokolo viced rektoriui Sr 
Entenza, dalyvaujant jauni 
mo būriui ir nemažai gru
pei tautiečių.

Grįždamas jaunimas buvo 
užsukęs pas savo geradarį 
Hkiuardą Jusiu, kuris jį pa vai 
šino įvairiais gėrimais, savo 
darbo vynu ir savo sodo vy
nuogėmis. Jaunimas už tai bimo 53 jų metinių minėjimo 
jam padeklamavo ir padaina 
vo lietuviškų dainų.

Lietuvos atstovas gavo ma
lonią sveikinimo telegramą iš 
Urugvajaus prezidento Sr. 
Jorge Pacheco Areco, Monte 
video dienraščiai «El Dia» ir 
«La Manan»» įsidėjo gražius 
straipsnius apie Lietuvą. Taip 
pat ir Lietuvių Katalikų Biu-

Visus parapijos KAZIMIERí S IR KAZIMIERAS 
Sveikiname mūsų Šv. Tautos Globėjo Šventės proga. 

Teišmeldžia Jis mums visiems tvir o tikėjimo, Dievo 
ir Tėvynės meilės!

Šv. Kazimiero Parapijos Kunigti

ŠV JUOZAPO VYRŲ BROLIJA 
sveikina visus savo narius KAZIMIERIS bei visus ko
lonijos lietuvius Kazimierus ir Kazimieras vardinių pro 

ga. Linki nuolatinės Šv. Kazimiero globos.
Jonas Bagdžius

Šv. Juozapo Vyrų Brolijos Pirmininkas J

ZELINOJE VISI GALI UŽSIMOKĖTI UŽ «M. LIETUVĄ»

p. Juozui Baužiui. Jis daug metų ištikimai patarnauja 
skaitytojams ir Administracijai, patarnaus ir dabar. Jo 
adresas yra Rua Manaias, 36 3. Visai arti prie bažnyčios 
aikštės. Pasinaudokite!

KAIP RASTI KELIAS IŠV. KAZIMIERO ATLAIDUS
KELIAS PAS TĖVUS JĖZUITUS

letenis «Žinios» per keletą sa 
vaičiu spausdino oatriotin'us 
straipsnius ir pranešimus.

Visa tai apvainikavo Lietu 
vos nepriklausomybės paskei 

ULKDraugijos salėjeaktas 
vasario 22. I jį iš visur atvy 
ko virš pustrečio šimto tau
tiečių, o p Korkuzas net iš 
Argentinos ir Kavaliauskas su 
šeima iš Brazilijos Aktą ati
darė Albina iVįiiašiūtė, ULKD 
valdyb s iždininkė. Chorui ir 
publikai sugiedojus Lietuvos 
ir Urugvajaus himnus, Lietu

ŠV- KAZIMIERO ŠVENTĖ

Lietuvių, ypatingai lietuviš
kos kilmes jaunimo užsienyje 
ir Lietuvoje globėjo šv. Kaži 
miero šventė yra kOvo 4. 
Sekmadienį, kovo 7, Parqiie 
da Mooca, rua Juatindiba, 29 
bus šv. Kazimiero asmeninės 
lietuvių parapijos atlaidai. Mi 
šios 17 vai. parapijos didžio
joje salėje ir po Mi&ų pro
grama.

i>os Atstovas Ąnat, Grišonas 
pasveikino visus susirinku
sius tautiečius ir paskaitė trum 
pą, įspūdingą paskaitėlę Ta. 
da mišraus choro «Aido» dai 
nininkai, apsirėdę tautiniais 
rūbais, skambiai dainavo «Va
sario 16-ji*, «Tėviškėlės «To
li aš nuo tavęs, Tėvyne» ir 
"Norėčiau aš keliauti». Publi
ka jiems nuoširdžiai plojo ir 
džiaugėsi juos išvydusi po il
gesnio laiko pilname sąstate.

Vėl pakyla uždanga. Sceno 
je pasirodo moksleivių ansam 
blie «Ąžuolynas». Jis sušoko 
keturis tautinius šokius, gro
jant akordeonu Vyt. Vajaus- 
kui. Publika entuziastiškai plo 
jo. Paskui dar buvo šokiai, 
grojant akordeonu moderniam 
orkestrui ir Vajauskui, tarp 
kurių tautiečiai šoko Suktinį 
Polką, Valsą...

Vila Zelinos bažnyčios išo 
rė pradėta atnaujinti parapi
jos tarybos pastangomis. Bus 
ištinkuota kaip priekinis fa
sadas.

Kovo 3, po Vinco Kulie
šiaus užprašytų Mišių, kurio
se giedojo L. K. Bendruome 
nės choras, Jaunimo Namuo
se buvo šventė, susipažini
mas su naujai atvykusiu kun. 
Stasiu Šileikiu ir Kazimieri- 
nių išvakares. Vakrėlį ruošė 
choras, o «užfundijo» Vincas 
Kuliešius.
HgSBBBSl) 
iinanil

REIKALINGA TALKOS

Jaęanoje gyvena 70 metų 
amžiaus našlė, turinti 46 me
tų dukrą, kuri fazendoje bu
vo karvės subadyta ir nuo to 
laiko nešneka kitą dukrą be 
darbo su vaiku. Už vyrą se
nutė gauna apie 90 kr., yra 
priversta elgetauti ar turguje 
prašinėti atliekamų daržovių.

Po truputi taupė pinigų vir 
tuvėlei pastatyti, prieš 16 me; 
tų už 150 kruzeirų nusipirko 
plytų, pradėjo statyti ir taip 
liko nepastatyta, o plytos lau 
ke bestovedamos apgedo. Jei 
gu atsirastų pensininkų vyrų 
kurie susiorganizavę nuvažiuo 
tų Jaęanon ir pastatytų jai 
virtuvėlę, praneškite Tėvui 
Jonui Bružiąoi.
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