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Šio M, L. Nr. Garbės Leidėjas
IZIDORIUS SAULYTIS

Jis su šeima gyvena Mokoje. Uoliai skaito «Mūsų Lie
tuvą”, lankosi lietuviškuose parengimuose, remia spaudą ir 
kitus mūsų reikalus aukomis. Jo sūnus dantistas.

Šiomis dienomis p Izidoriui sueina 70 metų amžiaus, 
tai laimingai sukakčiai atžymėti jis išleidžia, ši ML numerį.

Nuoširdus jam ačiū «Mūsų Lietuve ir jos skaitytojų 
vardu, ir dar ilgų, stiprių darbingų bei laimingų metų!

M. L. Administracija

PLAČIAJAME PASAULYJE
PAKISTANAS

Šita didelė valstybė, kūrinti 
virš 100 milijonų gyventojų, 
yra perkirsta didžiulės Indi
jos respublikos, lodei yra 
tartum du Pakistanai: rytinis, 
gausesnis gyventojais, ir va
karinis, turtingesnis, kurs vai 
do ir rytinę dalį. Rytinį nuo 
vakarinio Pakistano skiria 
virš 1000 kilometrų. Rytinio 
Pakistano gyventojai, kurių 
didelę dalį sudaro bengalie- 
čiai, visą laiką buvo nepateu 
kinti vakariečių viešpatavimu 
ir jų krašto išnaudojimu sa
vo naudai. Jie buvę laikomi 
tartum antros rūšies pilie
čiais, Šiomis dienomis jie su 
kilo prieš vakarinį Pakistaną 
ir pasiskelbė nepriklausomi. 
Kilo žiaurus pilietinis karas 
Esą keletą dešimčių, o gal 
jau ir virš 100 tūkstančių nu
žudytų žmonių ir karių. Va- 

«■-vkariečiai kaltinami, kad jų 
kariuomenė kulkosvaidžiais 
šaudanti j minias žmonių, net 
ir į moteris bei vaikus Ry
tiečiai neturi pakankamai 
ginklų kovoti su moderniai 
ginkluota vakariečių armija. 
Kolkas nėra aišku, kaip ten 
iš tiesų yra. Vakariečiai gi
riasi sukilimą jau numalšinę, 
rytiečiai tai paneigia ir jų 
net penki slapti ra rijai įvai
riose krašto vietose tvirtma, 
kad tebeina aršios nepriklau
somybės kovos.

SOV. RUSIJA
Kovo 24 dieną susirinko 

24-asis Sovietų Rusijos komu
nistų par ijos kongresas. Ats 
tovų privažiavę virš 5000.
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NUTRUKO PASITA
RIMAI

arabų ir žydų taikos reika
lais. Abi pusės taip labai už
sispyrė prie savo reikalavi
mų, nė katra nenori nusileis
ti. Tai jų taikytojas Janring 
metė derybas ir išskrido 
Maskvon, kur jis yra Švedi
jos ambasadorius. Šugrįšiąs 
prie derybų staio tik tada, 
kai jam pranešiu, jog arabai 
su žydais turį naujų rimtų pa 
siūlymų.

Komunistinės Jugoslavijos 
prezidentas - diktatorius Filo, 
lankydamasis Romoje, oficia
liai apsilankė ir pas šv. Tė
vą, su kuriuo pasikalbėję vi i 

valandos laiko. Jau kelinti 
metai, kaip Tito sustabdė ti
kėjimo persekiojimus, leidžia 
vaikus mokyti religijos, kuni
gų seminarijas, vieną kitą 
laikraštį. Tuo apsilankymu ti 
kėtasi prieiti dar didesnio su
sitarimo su Bažnyčia, o po
piežius tikisi išgauti tikintie
siems dar didesnių laisvių.

PASMERK rl MIRTI

Charles Manson, Patricija 
Kremwinkel, Leslie van Rou 
ten ir Zuzana Atkiné pas
me kti mirti elektros kėdėje 
už nužudymą Sharon Tate ir 
šešių jos draugų.
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lòrazltija
NUTARTOS DIDELES 

REFORMOS ,
Prezidentas Medici pirmą 

karią šiais metais posėdžia
vo su visais savo ministrais 
ir Brazilijos Banko direkto
riais Tame posėdyje padary
ta labai svarbių krašto gero
vei nutarimų.

Pirma, ir žemės ūkio darbi 
ninkama visame krašte taiko
mi -fabrikų darbininkų gero
vės įstatymai. Ir jie galės 
gauti senatvės pensijas, pusę 
krašte galiojančios mažiau
sios algos (salário minimoj, 
kai sulauks 65 metų amžiaus 
pašalpą sužalojimų atvejais, 
ligos metu, kitą socialinę pa
ramą ir pagalbą laidotuvėms. 
Tuo įstatymu žemės ūkio kai 
mų darbininkai, kurie iki šiol 
buvo patys vargingiausi, da
bar sulyginami su miestjų dar
bininkais.

Antra, prezidentas pąsirašė 
žemės reformos įstatymą Amą 
zonijai, kur jau pirmąjį šių 
metų pusmetį nusavinama 64 
tūkstančių kvadratinių kilo
metrų žemių, ir kurios bus 
planingai duodamos norin
tiems ją dirbti. Drauge duos 
ir būtinai reikalingos para- 
'mos pradžiai.

Tiems ir kitiems Šiaurės ir 
Šiaurės Rytų Brazilijai iš 
skurdo iškelti paskyrė 800.mi 
lijouų kruzeirų, kurie bus iš 
leisti prauenant šiais metais 
iki 1974 metų. Tai tikrai p.r 
ma tokia didelė, sistematiška 
valdžios parama vargingiau
siai krašto daliai.

luoš šimtus milijonų kru

zeirų vyriausybė suteiks pa
gal nustatytus planus, pama
žėle, žiūrėdama, kad gaunan 
tieji juos tikrai panaudotu že 
mės ūkio reikalams, o ne bet 
kaip išleistų, tikrins, kas ti
krai nori ūkininkauti ir ūki
ninkauja, o kas tik ūkininka
vimo cįaogste nori lengvai pa 
atpelnyti iš valstybės iždo.
M—■» 
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Popiežius Paulius VI pas
kyrė Salvador arkivyskupą 
Dom Eugenio Sales būti nau 
juoju Hio de Janeiro arkivys 
kupu, vietoje mirusiojo Dom 
Jaime Camara.
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Liūtys vėl užtvindė įvai
rias Rio sritis ir padarė daug 
nuostolių.

Pakistano PcIitLai
- ■ 1 Petras Pakalnis

■ -
Likviduojant Britų imperi

ją kilo klausimas, ką reikė
tų daryti su mdija: ar palikti 
ją tokią, kokia buvo prieš an 
trąjį pasaulinį karą, ar sus
kaldyti į dvi valstybes. Ka
dangi hinduistai visokiais bū
dais išnaudojo mahometonus, 
buvo apsispręsta Indiją sus
kaldyti. iš Indijos padarytos 
qvi nepriklausomos valstybės: 
indija ir Pakistanas. Tai įvy
ko 1947 metais. Po nepriklau
somybės paskeibimo iš Pakis 
tano Indijon ir a.gal persike 
lė tarp 8 ir 10 milijonų žmo 
nių.

Pakistanas, tarp kitko, yra 
įdomus tuo, kad susideda iš 
dviejų dalių, tarp kurių yra 
1 500 kilometrų nuotolis. Ry
tų Pakistanas turi 72 milijo
nus gyventojų, Vakarų Pakis' 
tanas — 58 milijonus. Rytų 
Pakistane gyvena bengalų 
gentis, Vakarų Pakistane — 
pundžiabai. Abi gentys turi 
savo papročius^skbrtingas kul 
tūrines tradicijas ir etninius 
skirtumus. jPunnoziabai yra 
šviesios spalvos žmonės, o 
bengalai — tamsoki. Abi gen
tis riša vienas tikėjimas ir 
neapykanta Indijai.

Kol gyveno Innah, °akista- 
n valstybės steigėjas, ir 
premjeras Ali Khan, tarp Ry
tų ir Vakarų Pakistano oebu 
vo jokios trinties. Po Ali 
Khan mirties 1951 metaiSiBa 
kistano po itinis gyvenimas 
pasidarė blankus, nes neatsi 
rad ) stiprio- asmenybės, ku'*i 
būtų visus įkvėpusi ir apjua 
gusi. Žemės reformos planai 
buvo padėti stalčiuo, konsti 
tucijos priėmimas vis atidė
tas rytojui ir nesutvarkyti re 
patrijantų reikalai. Tuo tarpu 

kilo maisto produktų kainos, 
smuko pinigo vertė, o preky 
bos balansas pasidarė pasy
vus. Žmonės pradėjo neri
mauti. Kad krašte nekiltų 
chaosas, generalinio štabo vir 
šininkas Ayub Khan pasiūlė 
prezidentui įvesti karo sto 
vį. Perleidęs krašto valdžią 
štabo viršininkui, prezidentas 
atsistatydino.

Ayub Khan valdė kraštą 
nuo 1958 iki 1969 metų tvir
ta ranka ir daug dalykų ap
tvarkė. Jis pravedė žemės re 
formą, pašalino feodalizmo 
liekanas, sutvarkė finansus, 
repatrijantams dtivė žemės 
ar darbo ir pakėlė pramonę 
bei žemės ūkį. 1960 metų bal 
savimais Ayub Khan buvo iš 
rinktas prezidentu ir įgalio
tas duoti kraštui konstituciją. 
196 í melais prezidentas pa- 
naikim karo stovį ir davė 
daug galios vietinėms tary 
boms, kurios kartu su valdi 
ninkais turėjo valdyti kai 
mus, miestus ir apskritis.

Išvaldęs kraštą beveik 12 
metų, Ayub Khan neišspren 
dė vienos didelės problemos, 
būtent, kad pa\idžiabai neiš
naudotų bengalų. Pandžiabai 
yra veržlūs žmonės ir suge 
ba paglemžti viską į savo 
rankas. Nors bengalų yra 14 
milijonų daugiau negu pun- 
džiabų, bet pundžiabai sudaro 
90% Karminkų sąstato, 85% 
valdininkų sąstato ir pasiima 
sau beveik tris ketvirčius už 
slėnio pagalbos. Vakarų Pa 
kistane yra sutelkta pramonė 
ir prekyba. Vakarų Pakista
nas turi geresni švietimo tin 
klą. Todėl bengalai jaučiasi 
skriaudžiami, talrsi jie būtų 
antros rūšies piliečiai.

Matydami tas ir kitas ne 
geroves, 1968 ir 1969 metais 
rcytų Pakistano studentai pra 
dėjo maištauti ir Ayub Khan 
buvo priverstas atsistatyti. Jį 
paikeitė generolas Yahya 
Khan Šis įvedė karo stovį ir 
ir pareiškė, kad nelygybė 
tarp Vakarų ir Rytų Pakista
no dus pašalinta. Jis paskel 
bė naujus rinkimus, kurie dėl 
praėjusių metų potvynio bu 
vo nukelti į gruodžio mėnesį.

Rinkimus laimėjo Rytų Pa 
kistano Awami Lyga. Jos va 
das Mujib yra toks populiu 
rus, kad žmonės lenkias 
prieš jį iki žemės. Jis nori 
suteikti Rytų Pakistanui pla
čią autonomiją ir pašalinti 
bengalams daromas skriau 
das. Pagal jo pianą, Rytų Pa 
kistanas pats turėtų riukti ir 
sunaudoti mokesčius, užmegz 
ti prekybos derybas su užt-ie 
niu ir gauu jam priklausan
čią užsienio pagalbos dalį 

proporcingą gyventojų skai
čiui..

Ieškodamas kompromiso 
Pakistano prezidentas nesu
šaukė parlamento ir tas jo 
poelris dar labiau įerzino 
bengalus. Mujib paskelbė vie 
nos dienos streiką. Streikuo
jantiems susidūrus su kariuo 
mene, 139 žmonių žuvo nuo 
kareivių kulkų. Du kartus pre 
zidentas Khan kvietė JMujibą 
tartis, bet šis nesutiko. Tada 
prezidentas paskelbė, kad 
naujas parlamentas bus su
šauktas kovo 25 dieną. Mujib 
gi pareiškė, kad šį kartą jis 
oaklupdvsiąs Vakarų Pakista 
ną ant kelių. Mujibas nenori 
kad pundžiabai išnaudotų ben 
galus ir kad mažuma vaiaytų 
daugumą. Nuo parlamento ir 
Mujib priklausys, ar Rytų Pa 
kistanas neatsiskirs nuo Vak- 
rų Pakistano. įBet parlamen 
tas nesušauktas, rytiečiai pa 
siskelbė nepriklausomi ir pra 
sidėjo pilietinis karas.
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BENDRADARBIAUJA

BOSTONE

Kovo 14 Bostone gausus lie 
tuvių būrys, kartu su latviais, 
žydais ir ukrainiečiais suruo 
šė demonstraciją prie guber 
natūros rūmų. Šių tautų kai 
bėtojai pasisakė už asmens, 
žodžio, religijos ir visas lais
ves, kuries Sovietų Sąjungoje 
paneigtos Demonstracijos per 
duoios televiz joje.
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VARO I MITINGUS

Vėl Lietuvoje atnaujinamas 
žmonių varinėjimas į mitin 
gus, kuriuose net per tris va 
landas varoma sovietinė pro 
paganda. Nuvargę žm nės 
prievarta tuT jų klausyti. Tu 
kie mitingai šaukiami kiekvie 
noje dirbtuvėje

KOMPARTIJOS SUVAŽIA
v I ME

Lietuvos Komunistų partijos 
I6tajame su važiavime vilmu 
je šio mėnesio pradžioje da 
lyvavo 795 oeiegatai. kurių 
214 buvo nelietuviai jų tarpe 
130 rusų. Partijos narių Lietu 
voje ri.ama 122.469. Atstovai 
vėl «išrinko» A. Sniečkų pir 
aiuoju sekretoriumi.

(ELTA)

Lietuvos naoi .. , . • 
M.Mazvydô bibliotekoj
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Kėdainiuose pastatytas ket 
virtasis cukraus fabrikas, per 
dieną perdirbąs pusantro tūss 
tančio tonų cukrinių runke
lių. Pirmieji trys fabrikai sta
tyti prieš antrąji karą. 
h—n iiiifflwnii

«Tiesa* reikalauja, kad bū
tų daugiau atsižvelgta į gam
tos apsaugą Lietuvoje: neleis
ti motorinėms valtims važinė 
ti draustiniuose paukščių pe
rėjimo ir žuvų neršto metu, 
kadangi paliekama alyva ir 
kitos šiukšlės.
utį

Sausio mėn. Juozas Gaudri 
mas, žymus Lietuvos muziko
logas, šventė 60 metų. Jo 
svarbiausias darbas yra trijų 
tomų <!š lietuvių muzikinės 
istorijos» Ruošia veikalą apie 
šių dienų Lietuvos muzikus, 
nmn iiawmwiii

Jonas Byla, 80 metų, atžy
mėtas Lietuvos spaudoje. Yra 
dainavęs virš 30 operos par
tijų ir paskutiniu metu dėsto 
operos-baleto teatre Vilniuje. 
Studijavęs Vienoje, New Yor
ke ir Paryžiuje.
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Minėta Fausto Kiršos 80-sis 
ir Balio Sruogos 75 sis gim
tadienis. Abu rašytojai mirę.
gBPT».,

Išleista V. Mykolaičio-Puti
no plokštelė, jo paties 1962 
metais įkalbėta, su pastabo
mis r eilėraščiais.

Čikagos prof. Zenonas Re
kašius pristatė įvairių duome 
nų apie Lietuvos gyvent jus 
Nuo 1946 metų buvo sekan
tys pakeitimai: 1941 1944 me
tais j Vakarus pasitraukė 
122,000, iš Klaipėdos krašto 
evakuoti 120,000, į Lenkiją 
pasitraukė 178 000. Naciai iš
žudė 210 tūkstančių Lietuvos 
žydų, sovietai ištrėmė vien 
tik 1948 1953 metais apie 300 
tūkstančių lietuvių, partizanų 
laisvės kovoje per 1944 1954 
dešimtmetį žuvo apie 30,000, 
apie 40.000 žuvo nuo karo 
veiksmų.- 1959 metais buvo 
4 6 vyrai ir 54 muterys iš ši m 
to gyventojų, dabar santykis 
yra 47-53.
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«Komjaunimo Tiesoje» pas
kelbti duomens' apie filmų 
lankymą. Vilniuje spalio mė
nesį iš 22 rodomų filmų, žiū
rovai daugiausiai dviems fil
mais iš Indijos, kurių kiek
viena sutraukė virš šimto 
tūkstančių žiūrovų.
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Sukviestame komjaunimo 
centro komiteto posėdyje 
svarstyta įtaka, darnma Lie
tuvos jaunimui per iš vakarų 
ateinančias radijo programas 
kuriose būna ypatingai jauni 
mui taikomų žinių ir pokal
bių.

ÜKBBKIÍÍ

Išleista Ingridos Korsakai
tės knyga «Gyvybingas grafi
kos tradicija apie lietuvių 
liaudies meną grafikos sri
tyje.

___ MUSI LIE f U
Vilniaus katedroje, dabar 

paversta muziejumi, buvo var 
gonininkų suvažiavimas Iš
pildyti Vytauto Jurgučio ir 
V. Montvilos veikalai.
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Sovietinės premijos pernai 
teko dviems teatro artistams 
Lietuvoje ir dviems širdies 
specialistams Kauno medici
nos institute.
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Lenkų skaičius, gyvenančių 
Lietuvoje, vis mažėja. Nepri
klausomybės laikais jie turė
jo savo gimnazijas, o dabar 
teleidžiama spausdinti laikraš 
čius.
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Senosios L:etuvos tapybos 
albumas išleistas Vilniuje ir 
redaguotas P. Svičiulienės ir 
P. Juodelio. Apima XVI X X 
amžiaus paveikslus.

Leningrade pradėtas rodyti 
filmas pagal Šekspyrą, «Ly
ras*. Filmo operatorius yra 
J. Gricius anksčiau traukęs 
ir Šekspyro «Hamletą.» Lyre 
vaidino estas ir du lietuviai, 
n—aegait 
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Leidinių jaunimui autorė 
Aldona Liobytė parašė ir ką» 
tik Vilniuje išleista jos dide
lio formato knyga su šešio
mis pasakomis jaunimui. «Pa
saka apie narsią Vilniaus 
mergaitę ir galvažudį žalia- 
barzdį.»
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Klaipėdos laivų statykla 
«Baltija» sausio mėn. į vande 
nį nuleido Murmansko žvejų 
užsakytą laivą «Grad» ir iki 

metų pabaigos dar jiems pas
tatys keletą t.alerių.
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Vilniuje Rašytojų Sąjungos 
valdybos suvažiavime M. 81uc 
kis skundėsi, kad UNESCO 
išleido leidinį apie armėnų Ir 
teratūrą, tačiau lietuviams, 
nors jie ir norėtų pasinaudo
ti šiuo kanalu su lietuvių lite 
ra'ūra supažindinti — nesą 
lengvą, nes ši Jungtinių Tau 
tų įstaiga reikalauja vertimų 
į pagrindines kalbas, o tuo 
tarpu tokių vertimų nėra, iš
skyrus į rusų ir iš dalies į 
vokiečių k Ibas. 
nee—in 
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RAŠYTOJŲ SUVAŽIAVIME

Lietuvoje kas ketveri me
tai sušaukiami rašytojai, kad 
komuhstų partija juos galėtų 
spausti, kurion kryptin turi 
eiti literatūra. Bet tuo pačiu 
iš suvažiavimo matosi tvirtas 
rašytojų^lietuviškasis nusista
tymas ir pastangos praturtin
ti lietuvių literatūrą.

Rašytojų sąjungos pirminiu 
kas E. Miežalaitis pasmilkė 
kodylą Lenino naudai, bet 
tuo pačiu pabrėžė kiekvienos 
tautos istorinį tikslą ir litera
tūrinę pažangą. Jis gynė Jo 
no Asyžiaus «Antplūdį», gan 
kritišką veikalą, kaip labai 
šviežią, kurio dar nespėta 
įvertinti — nes romanas ir iš 
jo paruoštas vaidinimas už
mina sovietams ten. kur skau 
da Iš vienos pusės sako, kad 
nepakankamai «socialinės 
krypties» literatūroje, kad na 
tenkintų suvažiavime sėdin
čius komuništus rusus, iš ki
tos pusės ragina rašytojus ug 
dyti meilę tėvynei (nors ne 
drista ištarti "Lietuvai*).

Naujoji valdyba, išrinkta 
kur tai prieš suvažiavimą, su

1)71 n. balandžio 2 d
f sideda iš 26 asmenų, visi pa 

tijos nariai ir daugiausia lei 
dyklų vedėjai ar redaktoriai, 
kad nebūtų rašytojų, kurie 
ir sunkiose sąlygose sugeba 
pravesti kas yra lietuviška.
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Jaunųjų gamtininkų būre
liams priklauso apie 40.000 
moksleivių. Dauguma jų rūpi 
naši krašto gamtos apsauga.
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Lietuvos miškuose šiuo me 
tu yra 7 400 briedžių. Pernai 
jų buvo 6.700. Per metus su 
medžiota 804, o žuvo 239. 
n—ni 
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Kauniečiai gydytojai Jūatė 
ir Česlovas Norvaišos laimė
jo septintą vietą Kopenhago 
je įvykusiose Pietų Amerikos 
tautinių šokių varžybose.
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Vilniaus chirurgai, vadovau 
jami prof. A. Marcinkevi 
čiaus, pirmą kartą Lietuvoje 
ir visoje Sovietų Sąjungoje 
pakeitė ligos sunaikintus pa 
Ciento širdies vožtuvėlius to 
paties žmogaus kūno audi 
niais.
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Klaipėdos uostas įsigijo iš 
Japonijos žemesnę «Baltija»- 
kuria gali dirbti net 18 me 
trų gilyje. Kapitonas lietuvis 
Iš Japonijos atvilko vilkikas.
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Italijos televizijos grupė 
«Unitą» lankėsi Vilniuje, rink 
dama spalvotais filmais me 
džiagą apie lietuvių liaudies 
meną, šokius ir muziką. Tai 
jau nebe pirmą kartą ta gru, 
pė lankosi Lietuvoje.

Liepsnos ir Apmaudo Ąsočiai
JURGIS GLIAUDĄ

PREMIJUOTAS ROMANAS
(Tęsinys)

— Kada vakar Jatulis grįžo namo? — stai
ga atsisuko į mane Raikūnas.

Aš nežinojau.
Bet Jatnlio pavardė jau suskambėjo maldų 

namelio ernvėy
— Kur tas Jatulis gyvena? — paklausė vy

resnis milicijos žmogus, padėjęs ranką ant gin
klo kaburos.

Raikūnas nurodė.
Pas Bareikas Jtetulio nerado. Jis tebedirbo 

padargiaėje Iš padarginės ji ir paėmė.
Vėliau buvo spontaniškas kolūkiečių mitln 

gas lauke prieš kultnamį. Susirinko jų daug. Žmb 
nės kalbėjo piktai, apkurtusiai.

— Draugai, —• sušuko Baikauskas, — ar ne 
mums tą antitarybinį lizdą, iš kur šaudomi drau
gai iš agitropo, paversti tarybinės kultūros židi
niu“? Ar ne čia turi įsitvirtinti raudonasis kampe
lis kuris dabar apgailėtinai glaudžiasi prie raš
tinės? Šalin tas bokštas su kryžiumi! Ten vieta 
raudonajai žvaigždei! Atgaukime tuos darbadie
nius, kurie čia sukišti į kultą ir diversantų pe
ryklą.

Tuoj pat jam pritarė keli smarkūs balsai. 
Ragino šūkiais ir kumščių mojavimu.Žodžiai bu
vo smarkūs, sprendimai staigūs.

— Vardan ateinančio Spalio! — suriko kaž

kuris.
— Revoliucinė valia!
Vienas iš jaunųjų kovojančių bedievių rate

lio aktivistų nubėgo į Jatulio padarginę ir išva
žiavo iš ten su iengvu traktoriuku.

Aut stogo užmetė lyną, sugavo mazgan 
bokštelį. Jaunas šoferis norėjo privažiuoti pato
giau, gerai įkurti motorą. Kiek išgali, spustelėjo 
pedalą — traktorius šovė atbuliniu šūviu, užki
mo ir motoras užgęso.

Jaunuolis bergždžiai mėgino vėl įkurti mo
torą.

— Jatulil — suriko kažkoks piktas pokšti
ninkas laukiniu basu. — Atremontuoti traktorių!

Bet Jatulio nebebuvo. Traktorius, tik negy
vas metalas, sustojo prieš neįvykdo ną uždavinį. 
Tada sukibę žmonės ėmė traukti lyną, ir trapus 
bokštelis, pergalingai klykaujant jo nuvertimo 
talkai, traškėdamas atsiplėšė nuo stogo. Bokšte
lis dribo pašalusion žemėn, į nuvytusių ir dabar 
smarkiai aptryptų nasturtų lysvę.

Tuoj išvilko iš patalpos altorių ir kulto da
lykus. Greitomis išbrėžtas pieštuku popierinis 
plakatas «Raudonasis kampelis* buvo pakabintas 
ant Jatulio ir Dareikų pastatyto trobesio.

Ant durų su įdomiai išskaptuota medine ran 
kena kažkas grubiai išpiešė penkiakampės žvaigž 
dutės kontūrus. Ir viską darė skubiai, lyg geis
dami visą pasaulį pastatyti prieš įvykusį faktą.

Raikūnas šyptelėjo į kultnamio okupaciją 
Jis tetylėjo apie atentatą. Aš neliečiau tų žinių, 
nes būna dalykų ir labai stambių, o geriau jų 
neliesti, geriau jų nematyti ir užmiršti. Kartais 

dunda griaustiniai, o jų negirdi.
— Tikybininkai sukalė patalpą per savaitę, 

o mes skaityklos namelio neprisivertėmgpastaty- 
ti per dešimtį metų, — šiepėsi žmonės.

— Nėra išvadų dėl maldyklos, — Raikūnas 
man pasakė, — nes ir maldykla tarnavo našiam 
grafikui stumti, ūpui palaikyti. Sovliesas jau už
dėjo savo leteną. Netrukus teks rajonui namus 
ir padarginę vilkti j rajono žemes. Mačiau poli
gono klojimą Čia, kaip projektuota, bus pušy
nas. Vėliau išdygs sanatorijos, poilsio namai,kul 
tūros institucijos. Tarybinė buitis Elektrėnai. 
Lazdynai. Kauno jūra. Taip čia — pušyno masy
vas, kuriame išaugs sanatorinis miestelis.

— O kaip mes? — aš paklausiau.
— Kelsime darbovietes, - jis šyptelėjo. — 

Žinai gi, žmona triumfuoja. Kur nore prie dide- 
io punkto, kur žmoninga ir kultūringa. Manau 

’taip ir išdegs.
— O žmonės? —- aš prapločiau klausimą.
— Sovliesui jie nereikalingi, nenuperka jų 

kartu su laukais, — jis praplatino šypsnį. — Per 
kels kitur, darbo visur marios.

Už kelių dienų po atentato iš kolūkio buvo 
iškelti Dareikos. Juos išvežė staiga, man net 
negavus atsisveikinti.

Į brigadininko pareigas paskirtas Baikaus
kas liko gyventi kumetyne, nes ten žiemą šilta 
ir arti šulinys.

Jis užsuko pas mane linksmokai girtas. Bu 
vo šnekus. Paplepėjome, kaip visada, apie moks 
lo galingumą. Tai jis mėgsta aptarti.

(Bus daugiau)
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MAŽAI KRUTAM
Bendruomenės taryba, kaip visuotinos lietuvių organi

zacijos organas turėtų burti draugėn visus lietuvius. Kaip 
visų lietuvių atstovė, turi moraliai ir materialiai remti lietu
vybei dirbančias organizacijas, derinti jų veiklą, pati tvar
kyti, organizuoti kitus dar niekeno neatliekamus, bet reika
lingus darbus

Paskutiniu trejų metų Bendruomenės veiklos tokių dar
bų ir užsimojimų mažai tepistebime. 'aryba priėmė ir savo 
įstatais legalizavo Bendruomenės dvasiai ir tikslams visai 
priešingą principą. Pagal Bendruomenės kūrėjų ir visuose 
kituose kraštuose priimtą principą, visi lietuviai yra 

. Bendruomenės nariai, kokie jie bebūtų. Mūsų Taryba nus
prendė, kad jos nariais yra tik tie, kurie patys į Bendruo
menę įsirašo, To-.Ju būdu lietuvių bendruomenė susiaurinta 
ir paversta tartum kokia eiline organizacija, kaip visos ki
tos organizacijos organizacijėlės. Gal todėl mūsų Bendruo
menė iki šiol nesiryžo išeiti j platesnę veikios dirvą nei sa
vo darbais, nei išteklių fondais.

Platesnio masto darbams atlikti visų didžiausia priemo
nė yra gausios lėšos. Be jų visi užsimojimai yra iš anksto 
pasmerkiami mirti. Lėšoms sukelti būtų įvairiu galimybių. 
Paminim jų ke'etą: masiniai registruojant lietuvius ir ta pro
ga gaunant solidarumo įnašą, savųjų ir kitataučių aukos; 
vietos įstaigų bei organizacijų pašalpos; pajamos H parengi
mų ir subuvimų; visų draugijų laisvu noru skiriamus tam 
tikras nuošimtis Bendruomenei nuo visų savo parengimų 
pelno, ar nuo metinių pajamų; pajamos iš galimų įsteigti 
bendrovių ir finansinių organizacijų kaip taupomosios kasos 
ir panašių.

Iki šiol Bendruomenė savo eilinėms išlaidoms padengti 
ieško lėšų primityviškiausiu būdu, prašydama vis iš tų pa
čių pasišventusiai visuomeninį darbą dirbančių būrelio žmo
nių, arba šiaip jau savo dosnumu žinomų tautiečių. Bet ši
tas mažas skaičius lietuvių negali finansuoti visų Bendruo
menės reikalų. Lietuvių Bendruomenės visai mūsų bendiuo- 
menei naudinga veikla turėtų būti apmokama iš visų tautie
čių kišenių. Žinoma, ta tautiečių visuma yra relaiyvi, svy
ruojanti. Prieš kokią penkjoliką metų gal ta visuma sutrau
kė dar apie pusę visų S. Paulo lietuvių. Bet kai tada kė
liau panašias mintis, buvau laikomas dideliu optimistu. Kai 
ir dabar dar drjtu tas mintis kelti turbūt busiu palaikytas 
fantastu. Be abejo, šiandien dioelių vilčių turėti nebegalima, 
Didelė dalis mūsų tautiečių lietuviškai bendruomenei yra la- 
b-ii atšalusi, nebenori sn lietuviais bendrauti. O visgi ma
nau. jog ir daoar dar, rimtai pasidarbavus, būtų galima su
burti ne vieną tūkstantį ir gauti jų p-aramos. Kodėl nebūt 
galima įsivesti įvairius bendruomenės rėmėjų atžymėjimus? 
Pavyzdžiui diplomai labai stambiems rėmėjams mecenatams; 
liudijimai garhės rėmėjams; padėka gražiais laiškais eili
niams rėmėjams, kad ir maža auka; skelbti spaudoje Ben
druomenei duotą solidarumo įnašą. Gal dar svarbiau būtų 
kas pusmetis, ar metuose kartą viešai laikraštyje, ar atski
ru leidinėliu duoti pilną apyskaitą klek lėšų iš kur gauta ir 
kiek kuriems reikalams išleista. Aukotojai rėmėjai nori žino 
ti, kur dingsta jų pinigai. Bet šitokių aukotojų, mecenatų 
mes rasim tik planingai registruodami bendruomenėn visus 
lietuvius. Juk kiekviena valstybė reguliariai registruoja sa
vo piliečius lr mūsų Bendruomenei tokia registracija (ne 
narių įrašymas draugijon) yra būtina. Ir niekas kitas už Ben 
druomenės valdybą to nepadarys. Ji tą registraciją turi su
organizuoti ir pravesti, ir tai ko skubiausiai.

MŪSŲ LIETUVA 1973 m talandžio2d

Lenkijos Pamoka
Kai Lenkiją valdė Gomul

ka, to krašto pramonė ir že
mės ūkis pergyveno nuolati
nę krizę. Taip, pavyzdžiui, 
1969 metų pradžioje komunis 
tų partijos vadovybė tvirtino, 
kad tais pačiais metais že
mės ūkio ir pramonės.produk 
cija pakils 5%, bet iš tiesų 
pakilo tik? 3,5%. Beje, 1969 
metais žemės ūkio produkci
ja sumažėjo beveik 5% paly
ginus su praėjusių metų pro
dukcija. Padidėjus žmonių 
skaičiui ir sumažėjus maisto 
produktams, lenkai buvo pri
versti suveržti diržus.

Koks iš tiesų yra ekonomu 
nis Lenkijos gyvenimas, ma
tosi aiškiau iš kitų skaičių. 
Norėdamas nusipirkti naują 
kostiumą, Lenkijos darbinin
kas turi dirbti visą mėnesį, o 
paprastas JAV stalius — drvi 
dienas. Pora batų i-enkijos 
darbininkui kaštuoja vieną sa 
vaitę darbo, o JAV darbinin
kui - 7 valandas. Fiat 125 
tipo automobilis Lenkijoje 
kaštuoja 180.100 zlotų arba 7 
metus darbo. Praėjusių Kalė
dų metu Varšuvoje 1 svaras 
pamidorų kaštavo 2 dolerius. 
Todėl nėra ko stebėtas, kad 
praėjusiais metais Lenkijos 
darbininkai, išgirdę, jog val

džia nori pakelti kai kurių 
produktų kainas, pradėjo 
maištauti. Gierėkas buvo pri
verstas atšaukti kainų pakė
limo potvarkį, atleisti daug 
aukštų partijos ir valstybės 
aparato pareigūnų, suteikti 
balsą darbininkų išrinktoms 
taryboms ir prašyti Maskvos 
pagalbos. Pasirodo, kad Len
kijos darbininkų maištavimas 
turėjo atgarsį ir kituose ko 
munistų kraštuose.

Vienas pažangiausių komu
nistų vadų yra Rumunijos ly
deris Ceausescu. Sugrįžęs iš 
Amerikos, kur maisto krautu
ves su tūKstančiais įvairiau
sių produktų, vieną dieną jis 
pradėjo lankyti Bukarešto 
krautuves ir rado jose daug 
trūkumų. Prie krautuvių sto 
vėjo eilės žmonių, o krautu
vėse trūko pieno, mėsos, dar 
žovių ir žuvies. Labiausiai 
jam nepatiko, kad Rumunijo
je, žemės ūkio krašte buvo 
prastos bulvės. Sušaukęs aukš 
tus valdininkus, jiems paša 
kė, kad jo rasti trūkumai tuo 
jau būtų pašalinti Kitą dieną 
jis vėl aplankė tas pačias 
krautuves ir pamatė, 
kad padėtis buvo pagerėjusi. 
Po Lenkijos darbininkų maiš
tavimo Ceausescu prižadėjo

Tokia registracija dabar ir dėlto yra būtina kad pagal 
įstatus rinkimuose galės dalyvauti tik jon įsirašiusėji. Siū
lau tą punktą kitoje įstatų laidoje būtinai panaikinti. Yra tau 
tied u, kurie mielai baisuos rinkimuose, mielai išmes vieną 
kitą ir daugiau kruzeirų. kai matys rimtą reikalą, bet jie 
nesutinka ir nesutiks j Bendruomenę raštu prašytis.

Norėdama gerai Bendruomenės reikalus tvarkyti, Tary
ba turi žinoti lietuvių bendruomenės sudėtį: kiek iš viso esą 
ma žmonių; kiek kurio amžiaus; šeimų sudėtis užsiėmimai; 
profesijos, specialybė , sveikata išsimokslinimas ir tt.

Ypač svarbu turėti tikslių žinių apie mūsų jaunimą, kas 
kurias mokyklas lanko, ar norėtų lankyti; kokia parama jam 
reikalinga, kiek yra kalbančių ar bent suprantančių lietuviš 
kai. Iš tų davinių būtų gaiima spręsti, kuriose apylinkėse 
steigtinos lietuvių kalbos pamokos Kvietimai jaunimo per 
laikraštį ateiti į chorus, lankyti mokyklas, susirinkimus ne
pasiekia to jaunimo nei akių, nei ausų. Reikia gyvo asme
niško kontakto.

Viso to Taryba viena, be abejo, atlikti negali. Bet juk 
dar turime keletą šimtų gyvų veiklių lietuvių, kurių nema
žas būrelis sutiktų patalkininkauti Tarybai ir Vaidybai, tik 
reikia juos susitikti, pakviesti.

Darniai Be>.druomenės veikiai atsiliepia šaltasis karas, 
su Sąjunga, kuriam nebėra jokio rimto pagrindo, jei toks 
kada nors būtų buvęs Kokia būrų laimė mūsų kolonijai, jei 
busimosios Tarybos rinkimai vyktų be to isusiskaldymo vie 
nu visų pakraipų kandidatų sąrašu! Tai būtų rinkimai pagal 
Bendruomenės pagrindinę .deją ir pasitarnautų Bendruome
nės vendai išplėsti, vaisingiau (orimas įvairias patalpas iš
naudoti. Senimas juk turės už e sti vietą jaunimui. Mūsų ne
sutarimai abejingai nuteikia jaunimą lietuvybės darbui. Pa
rodykim jam gerą pavyzd; pastatydami gražų lietuvišką kry
žių ant mūsų buvusių nesusipratimų.

Zenonas Bačelis

Stasys Lapiems
naujose patalpose parduoda įvairias 

statybos medžiagas bei visokius 
namų reikmenis.

Naujasis adresas:

DbPOSiTO PARATODGS
Avenida Sanopemba, 5761, V. Guarani

pakelti darbininkų algas 20%, 
išgirsti jų nuomonę skirian 
įmonių direktorius, padidinti 
mineralinių trąšų bei padargų 
produkciją. Rumunijos trak
toriai yra tokie geri, kad jų 
fabrikai turi užsakymų dve
jus metas į priekį. Ceauses
cu palaiko prekybos ryšius 
su laisvuoju pasauliu ir eko
nominiu atžvilgiu nori būti ne 
priklausomas nuo Rusijos. 
Prieš porą metų Rumunijoje 
viešėjo JAV prezidentas!

Panašiai, kaip Bukarešte, 
Vengrijos maisto produktų ins 
pektoriai vieną dieną tikrino 
Buaapesto kepyklas ir rado 
daug taisytinų dalykų Kai ku 
rios kepyklos gamino duoną 
taip kaip prieš 70 metų. Da
bar, po Lenkijos maištavimo, 
Vengrijos vyriausybė išleido 
įstatymą kuris teikia vieti 
nėms taryboms daug galios. 
Neatsiklausdamos centro, jos 
gali nuspręsti, kam turi būti 
panaudoti mokesčiai. Be to, 
tarybos galės skirti gimnazi
jų ir ligoninių direktorius.

Vasario mėnesio pradžioje 
Jugoslavijos vyriausybė nore 
jo pakelti kai kurių prekių 
kainas. Tačiau įspėta profesi 
nių sąjungų, kad krašte gali 
kilti panašūs maiš avimai, 
kaip Lenkijoje tuojau nusi
leido ir kainų nepakėlė.

įbauginta Lenk'jos darbiniu 
kų pavyzdžio. Čekoslovakijos 
vyriausybė prižadėjo pakelti 
darbininkų atlyginimą 3% ir 
rūpintis kad maisto produk- 
ja pakiltų tris kartus. Čekos
lovakijoje jaučiamo- mėsos 
ir alaus trūkumas. Kad pilie 
čiai valgytų mažiau kiaulie
nos, Čekoslovakija impo.tuo- 
tuoja iš užsienio specialius 
viščiukams kepti pečius ir ti 
kiši, kad čekoslova? ai pra
dės vartoti daugiau paukš
tienos

Norėdama paskatinti mais
to produkcija, Bulgarijos vy
riausybė taip pat norėjo pa
kelti maisto produktų kainas. 
Pamačiusi, kas dedasi Lenki
joje, ji savo nutarimą atšau
kė. 1968 metais Bulgarijoje 
buvo pakeltos maisto produk
tų kainos ir darbininkai pra
dėjo s reikuoti. Bet vyriausy 
bė suėmė streikų valus ir 
viskas aprimo. Danar, ruošda 
ma nau.ą konstituciją, Bulga 
rijos vyriausybė ragina (žmo
nes laisvai diskutuoti apie 
tai, kas tiktų šių dienų gy
venimo sąlygoms. .

Po lenkų maištavimo, Rytų 
Vokietija sumažino sintetinių 
medžiagų kainas, pakėlė pen 
sijas ir paleido į apyvartą- 
daugiau vaisių, daržovių ir 
bulvių,

Reikia tikėtis, kad Lenki
jos įvykiai turės atgarsi ir 
Rusijos komunistų partijos su 
važiavime, kuris (vyks kovo 
mėnesio pabaigoje. Nelauk
dami suvažiavimo, sovietai 
sumažino televizijos ir sukti- 
mósi aparatų bei motociklų 
kainas Kas nori nusipirkti 
automobilį ar šaldytuvą, turi 
įmokėti pinigus ir laukti pre 
kės 3 ar ;4 metus. Neseniai 
JAV spauda rašė, kad Ame-

(pabaiga 4 pusi.)
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ŠVENTOSIOS SAVAI ÉS
IR VELYKŲ PAMALDOS.
šv. kazim?ero p rapijoje

Didįjį Ketvirtadienį vienerios šv. Mišios vakare 20 
valandą. °o mišių procesija j kalėjimą.

Didįjį Penktad enį pamaldos prasidės 14 valandą, 
kad galėtų baigt»» apie 15 valandą Ir tą dieną bus ga
lima priimti Švenčiausią.

Didįjį Šeštadienį ugnies šventimo ir kitos pamal
dos prasidės 20 valandą. Baigsis po 21 valandos.

VELYKŲ DIENĄ iškilmingos mišios 17 valandą, 
kaip kiekvieną sekmadienį. Per tas mišias giedos «Auš
ros» choras iŠ Lietuvos gautas velykines giesmes, ir vi 
si žmonės tradicines giesmes

Visos tos pamaldos bus didžiojoje salėje, kaip ir 
Verbų dienos mišios su procesija 17 valanda.

V.Zelina
DIDŽIOSIOS SAVAITĖS

PAMALDŲ TVARKA 
vila ZELINOJE

Verbų sekmadienis — 4 ba
landžio — verbų šventinimas 
ir procesija 11 vai.

Didįjį Ketvirtadienį — 8 ba 
įandžio — tik vienos šv, mi
šios — 19 vai;

Didžiojo'Penktadienio — 9 
d. balandžio - liturginių apei 
gų pradžia 15 vai 18 vai. pro 
oesija Vila..Zelinos gatvėmis.

Didįjį Šeštadienį — 10 d. 
balandžio — ugnies ir van
dens šventinimas, šv. mišios, 
19 vai,..

Pirmą Velykų dieną, 6 vai. 
ryto, Prisikėlimo procesija ir 
šv. mišios. 1

IŠ ŠV. JUOZAPO VYRŲ
BROLIJOS VEIKIMO

Kovo 23 d. visuotinis narių 
susirinkimas nutarė iškilmių 
gai atšvęsti Brolijos 30 melų 

JONAS JAKUTIS
RUA COSTA BARROS, 352

TEL, 63-3285 — VILA ALPINA
Turi įvairiausių statybos medžiagų, geležinių*daik- 

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

DR, ANTONIO SIAULYS
C. R. M. 10.647

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

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 
Mooca* Fone 92 3991

darbo sukaktį.
Kovo mėn. 28 d. vėl susi

rinkę nariai patvirtino šven
tės numatytą programą, kuri 
bus šitokia:

Gegužės 8 d. vakare, Vila 
Zelinoj šv. mišios už miru
sius Brolijos narius; Gegužės 
9 d4, 11 vai. iškilmingos pa
dėkos šv. mišios su procesi
ja ir bendra Brolijos narių 
šv. Komunija;

12,30 vai. pietūs Jaunimo 
Namuose, kurių metu bus fo 
tografijų paroda iš Vyrų Bro
lijos veikimo. Ta pačia pro 
ga bus paminėtos prel. P. Ha 
gažinsko vardinės ir gimta
dienis.

Jau šiais metais Brolijon 
įstojo keletas naujų narių. 
Visi, kurie norėtų prisidėti 
prie Brolijos veikimo, yra 
kviečiami sekmadieniais po 
sumos sueiti j kontaktą su 
valdybos nariais ir įsirašyti 
Brolijon.
IBM—H 
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Brolijos valdyba prašo tu
rinčių įdomesnių fotografijų 
iš Brolijos veikime, paskolin- 

ti ruošiamai fotografijų paro
dai, kurios po šventės bus su 
gražintos. Fotografijas gali
ma įteikti p el. P. Ragažins- 
kui, arba Motiejui Tamaliū- 
nui, kurie yra Sutikę numaty
tą fotografijų parodą tvarkyti.
nwMMRau 
iiaūūnii

Kovo mėn 28 d. Brolijos 
nariai susirinkime nudžiugo 
pamatę atvyks ant, praėjusių 
metų pirmininką J. Baužį, ku 
r s kurį laiką sirgęs, vėl su
stiprėjo ir atvyko susirinki
mam
H—H 
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Šv. Juozapo Vyių ^Brolija 
dėkoja V. Kuliešiui, svečiui 
iš Çhieagos už 20 dol. auką-

Kovo 30 d mirė Jonas Jo- 
cas, kuris buvo sunkiai su
žeistas automobilio. Nuliūdi
me paliko žmoną Zosę, duk
terį Eleną, sūnų Juozą, anū
kus. Septintos dienos mišios 
bus 7 d. balandžio 20 vai. Vi
la Zelinoje.
11—u 
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Dr. EI Draugelio ateitinin
kų kuopos susirinkimas ir 
Kryžiaus Keliai busjbalandžio 
4 d. 3 vai. po jnietų. Reikia 
dalyvauti visiems nariams 
kandidatams ir jaunučiams. 
Paskui dar dažysime lietuviš
kus margučius.

Globėja.
m—m 
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Šv. Velykų ryto iškilmingo
je procesijoje «Žilvitis* daly
vaus organizuotai — su vė
liavomis ir liet, tautinius ra- j j • v • ■ ■ ; ■ ' ■bais
U—MTT 
ŪBŪŪBŠii

VELYKŲ DIENĄ po 17 va
landos mišių bus margučių 
paroda bei ridenimas. Už gra 
žiausiai nudažytus margučius 
bus duodamos gražios pre-

Didelis pasirinkimas medžiagų ir skoningas 
pasiuvimas, LAURO SANDRON vyriškų rūbų

SIUVYKLOJE LAURO
Rua do Orfanato, 686, — V. Prudente — Fone 53-5294 

São Paulo
Medžiaga parduodama ir išsimokėjimui

Ateikite ir įsitikinkite medžiagos ir darbo kokybe ir kaina

aleksas Kalinauskas
Advokatas

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

Rezidencija:
R.-Joaquim Piza, 204 

Tel. 31-2548

ZELINOJE VISI GALI UŽSIMOKĖTI UŽ«M. LIETUVĄ» , ■ ■ į
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!

mijos.
Jei dalyvaujantieji margu

čių varžytinėse atsineštų sa
vo užkandžius, tai gėrimų 
bus galima gauti vietoje ir 
bus galima gražiai pabendrau 
jant drauge praleisti Velykų 
vakarą. Norintieji galės ir pa 
sišokti bei pažaisti tautinius 
žaidimus-ratelius.
11—11 
iiBHMnii

Šv. Kazimiero lituanistinės 
mokyklos mokytojų Janinos 
Valavičienės ir ^Alfonso Pe
traičio ruošiamoms skaidrėm? 
lietuvių kalbai mokyti Pašau 
lio Lietuvių Benruomenes Švie 
timo Taryba, per pirmininką 
Antaną Rinkūną Kanadoje, 
paskyrė 100 dolerių. Skaidrių 
(arba «slides») vienas kom
plektas bus siunčiamas Šwie 
time tarybai ir gal vėliau pla 
tinamas kituose kraštuose, ku 
riuose yra mokinių, nemokan 
čių lietuviškai. Pamokas suda 
ro apie 15 pamokų po 25 pie 
šinėlius. Pirmąsias dvi pamo
kas tikimasi neužilgo nufoto
grafuoti i ar apie 1000 kr. 
reikės surinkti iš kitų šalti
nių.
ntWWMHWIl 
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ML RĖMĖJAI

«Mūsų Lietuvai davė 100 
kr. Garbės Leidėjai Juozas 
Masiulis ir Pranas Šūkis, 160 
kr. Izidorius Saulytis, Vila 
Zelinos Maldos Apaštalavimas 
irgi 100 kr. Kiti ML rėmėjai: 
Gražina Beleckienė 35 kr., 
Viktoras Zubelis 30 kr., Ona 
Guigienė 20 kr , Jonas Jode- 
1 s 30 kr., Emilija Gudelis 25 
kr., Wanda Ramanauskienė 
25 kr.
b—n 
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Klebonas Tėvas Jonas Bru- 
žikas kovoi'26 d. buvo priim
tas į São Cristovão ligoninę 
pailsėti. Kovo 28 d. sugrįžo 
namo ir ilsisi. 
s—n

Būrelis šv. Kazimiero litua 
metinės mokyklos mokinių ko

Raštinė:
. 15 d e Novembro, 244 

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

(pabaiga iš 3 pusi.)

rikoje kasmet žmonės aplei
džia apie 1 milijoną senų au
tomobilių, nes nežino, ką su 
jais daryti. Nesunku įsivaiz
duoti, kaip žmonės grarbsty 
tų ir sudorotų, jei tie auto
mobiliai būtų apleisti Sovie 
tuose ar satelitų kraštuose.

vo 29 apžiurėjo Vokietijos 
pramonės parodą Ibirapae- 
roje.
H—JĮ
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Aleksas Lunskis sunkiai ser 
ga ir patalpintas São Cristo
vão ligoninėj, jo žmona Teo
filė Lunskienė Mazgeikaitė 
tik mirusi pereitų metų gale. '
h—n 
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Sr. Žukas, gyvenąs Rua 
Prof. Gustavo P. de Andrade, 
135, V. Zelina, pabuvęs 4 die
nas São Cristovão ligoninėj, 
grįžo namo.

Magdalena Rutkauskienė, 
einami 93 metus, buvo aprū
pima kovo 29 d. ligonio Sa
kramentais.
M—n

Kovo 19 Parque São Do
mingos mirė Marija Rimšie- 
nė ir palaidota Lapos kapi
nėse,

TAUTŲ EISENA

Velykų pirmąją dieną 9 vai. 
įvairios S. Paulyje gyvenan
čios tautos rikiuojasi nurody
toj vietoj prie Praça da Sė 
Pernai kardinolas, o šiemet 
naujas arkivyskupas sveikins 
tautų reprezentantus iškilmin 
goj eisenoj. Būtų gražu kad 
lietuviškas jaunimas ir vaiku 
čiai tautiškuose rūbuose pa
sirodytų, o didieji stovėtų 
kiekviena tauta nurodytoj 
vietoj. Bom Retire Santa <g 
nes koplyčioje 10,15 vai. lie 
tuviams pamaldų kovo įlįne- 
bus. Šią žinią malonėkite kuo 
plačiausiai paskleisi» po gvisą 
S. Paulį ir apylinkes. 
n—n

Praėjusį sekmadienį Vila 
Zelinoje po sumos Klebonas 
P. Ragažinskas pašventino M. 
Tamaiiūno naują automobilį^ 
Corcel. Ta proga, po sosirin 
kimo, M. Tamaliūnas pakvie 
tė narius pas K. Trubą, Spasi- 
vaišinti ir pasikalbėti.
II M—II 
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ATRASTA FOTOGRAFIJA. 
Zelinos aikštėje prie bažny 
čios rasta ii Lietuvos atsiųs 
ta vienos šeimos fotografija. 
Siunčia J^nė ir Antanas sa 
ve giminėms Marytei ir Pra 
nui, bet nepažymėtos pavar. 
dės. | Galima atsiimti «Mūsų 
Lietuvos redakcijoje R. Jua- 
tiniiba, 20, Parque,da Mooca.

4


	1970-07-08-nr14-MUSU-LIETUVA-00153
	1970-07-08-nr14-MUSU-LIETUVA-00154
	1970-07-08-nr14-MUSU-LIETUVA-00155
	1970-07-08-nr14-MUSU-LIETUVA-00156

