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«AUŠROS» CHORAS
sveikina visą lietuvių visuomenę, linkėdamas velykinio
džiaugsmo. Aaminisiracija dėkoja už nebe pirmąją paramą.

nuo kavos miltelių, ir su JAV
sutarė, kad kavos milteliai bū
tų eksportuojami į JAV-bes.

PLAČIAJAME PASAULYJE
KOLUMBIJA
Valdžia kreipėsi j Jungti
nes tautas ir turtingesnius
kraštus pagalbos, užėjus di
deliems potvyniams, kuriuose
žuvo apie 1,200 žmonių ir nu
kentėjo žemės ūkis.
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Savivaldybių rinkimuose Uni
dade Popular koalicija, išrin
kusi Allende, laimėjo daugiau
tia balsų. Didžiausia partija
lieka Krikščionių demokratų,
o komunistai pasiekė 17%
balsų.
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tijos kongrese Brežnevas pa
sirodė galiūnu. ^Stebėtojai jau
čia, kad sugrįžta staiinistinės
nuotaikos.
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PAKISTANAS

Rytų Pakistano sukilėliai
perėjo pr>e partizaninio karo
ir yra užėmę įvairias krašto
dalis. Vakariečiai bombarduo
ja strategines vietas.

INDIJA

Valdžia atsisakė leisti Va
karų Pakistano
lėktuvams
skristi per jos teritoriją, atskiriančią abi Pakistano dalis,
tuo būdu norėdama talkinti
rytiečiams,
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Kong-resas neigiamai nubal
savo viršgarsinio lėktuvo li
kimą. Lėktuvų statybos pra
monė. paleidžia vis daugiau
darbininkų.

Leit. Calley, dalyvavęs My
Lai žudynėse, karo teismo
pasmerktas iki gyvos galvos
kalėti, bet prez. Nixonas jam
leido būti namų arešte vietoj
kalėjime, kol apeliuoja spren
dimą.
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Prezidentas Alejandro La
nasse numatė trijų metų tar
pą konstitucinei santvarkai
įvesti Buvęs prezidentas Levingston atiduotas
Garbės
teismui.
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Novo Friburgo buvo susi
rinkę įvairūs Kalėjimų parei
gūnai aptarti kalėjimų sąly
gas, kad kaliniai galėtų pasi
taisyti ir būti sugrąžinti į vi
suomenę.

Brazilija pasirasė sutartį su
tarptautiniu banku, gaudama
70 milijonų dolerių elektros
jėgainės statybai.
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Valdžia nori sudaryti sąly
gas, kad neturtingi vaikai ga
lėtų lankyti mokyklas, vietoj
visą nieną uždarbiaudami.
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IZRAELIS
Goldą Meir nesutinka ati
traukti Izraelio kariuomenės
nuo Suezo be garantijų, nors
pritaria kanalo atidarymui.
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LAOS
Amerikiečiai praneša, kad
paskutiniu metu Laose atsira
do šeši tūkstančiai karių Ho
Chi Mink keliui ginti.

iisil

iimrmii

São Paulo transporto įstai
gos pirmą kartą kariu aptarė
susisiekimo planus
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B azilija mano savo terito
rinius vandenis pratęsti iki
20Ü mylių, kaip jau padarė
Ekvatorius ir kiti kraštai, kad
apsaugoti žvejybos pramonę.

Iš Rio Detropolio perkelia
mi princesės Izabelės palai
kai į vietą, kurioje jau yra
Dom Pedro ii kapas katedroj.

SOVIETŲ SĄJUNGA
XXf/-tame Komunistų par

Valdžia nuėmė mokes Mus

Vokietijos pramonės paro
da pasibaigė sėkmingai buvo
parduota
daugybė . mašinų.
Tarp parodos pareigūnų bu
vo ir lietuviu, dirbančių jų
firmose: A. Boguslauskas, J.
Šermukšnis ir kiu.

Žinios <3pie Kudirka
«New York Times» dienraš
čio atstovas Maskvoje paty
ręs, kad Simas Kudirka nuo
gruodžio mėnesio esąs Vil
niaus ka’ėjime, kaltinamas iš
davimu pagal usijos federa
cijos straipsnį 64 A, pagal ku
rį laikoma vals’ybės išdavi
mu bannymas b'e leidimo ap
leisti Sovietų Sąjungos terito
riją. <š tų pač'ų «paprastai
patikimų šaltinių - girdėjo. ! a d
Si nas paskelbę- ba-io -treiką
Jo žmona Genė Kudi kienė
pas>aKujusi ur. ugams,
kad
p ieš naujuosius Meiuss.u juo
p simaiė. vėliau buvo pada
rytos kratos apie 50 Kudir
kos uraugų nei giminių butuo
se Klaipėdoje, uaikraštis pa
kartojo Enos pateiktą žinią,
kad jis miręs.
-. liko žiniomis Simo Kudir
kos žmona su vaikais išvežta
nežinia kur
New Yorko laikraštis nuro
dė, kad Br.izin-kų. Simokaičių ir KudirKos ai vejai aikrei
pė dėmesį j Lietuvoje esantį
nepasitenkinimą sovietų reži
mu. Amanas įmečkus, kalbė
damas komunistų suvažiavi
me kovo 3, gieičiausiai g . h o
jo apie tuos žyg us minėda
mas -išdavimo» veiksmus ir į
Lietuvos emigrantų vaidmenį.
(Elta)
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ŽYDAI DEMONSTRAVO
Pirmąją tokio pobūdžio de
monstraciją Maskvoje suren
gė Latvijos ir Lietuvos žyf’ai,
įėję į Sovietų Sąjungos Aukš
čiausiosios Tarybos rūmus ko
vo 10 d. Vakare atvyko 4C0
milicininkų, kurie žydus iš
prašė. Buvo Įteiktas Podgornui ir Kosyginui prašymas
leisti jiems emigruoti Į Izrae
lį. Šioje demonstracijoje daly
vavo 60 Latvijos žydų, 70 Lie
tuvos žydų ir dar 20 Mask
vos žydų. Anksčiau demonsLietuvos nacionaliik
M HX.»
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SVARBI TAUTU EISENA
Kasmet Velykų rytą ruošiama tautų eisena įvyks
sekmadienį, balandžio 11 d. 1 raęa da Sė. Jau S. Pau
liu yra atvykę užsienio spaudos korespondentai, ir ei
sena bus perduodama į Europą spalvotoje Eurovision
televizijoje per satelitą.
Eiseną pirmą kartą priims ir dalyviams N išias lai
kys arkivyskupas Dom Paulo t varisto Arns, kūnam
tautybės įteiks dovanas. Kiekviena tautybė bus pažy
mėta užrašu. Kiekviena tautybė stengsis gerai pasiro
dyti naujajam arkivyskupui Dalyvaus taip pat konsu
las ir ponia Gomide, norėdami padėlioti sanpauliškiams
už jų paramą ir pagalbą jam išoirkti.
Eiseną ruošia «Diários e Emi-soras sąjunga.
Lietuviai renkasi 8,40 vai. ryto šalutinėje gatvėje
prie katedros Kviečiame gausiai dalyvauti, ypatingai,
kitų baltiečių — latvių ir estų — S. Paulyje daug nėra.

travo 30 Maskvos žydų, ku
rie vėliau gavo leidimus iš
vykti. Šiuo metu iš Sovietų
Sąjungos Izraelį pasiekia apie
25 žydai per dieną. Spauda
skelbia, kad norinčių išvykti
yra apie 40 000 iš kelių mili.
jonų žydų, gyvenančių So vie.
tų Sąjungoje.
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BEATIFIKACIJOS BYLA
TĘS AMA
Arkivyskupo Jurgio Matu
laičio apaštalinis procesas jau
priėjo prie Dievo Tarną pa
žįstančiųjų apklausinėjimo Či
kaguje, Lenkije ir Vilniuje,
kad surinkti uomenų apie jo
gyvenimą. Čikagoje vyriau

siuoju bylos teisėju yra vysk.
Abramowicz, talkininkai prel.
D. Mozeris, kun. E. Abromai
tis, prel. F. Smazas, kun. J.
Kūzinskas, kun. P. Kelpša.
n—ni
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PRIEŠ SIBIRO ŠOKĖJUS
Iš Sovietų Sąjungos Čika
gon atvykusią Sibiro šokėjų
grupę pikietavo visa eilė lie
tuvių. Demonstracijos niekas
neruošė, bet susirinko daug
studentų su plakatais «Kai šie
besite Omsko šokėjus, mąsty
kite apie šimtus tūkstančių
lietuvių priverstų dirbti ver
gų stovyklose.» Išdalinta 10
tūkstančių a sišaukimų.
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1J71 m. balandžio 9 d

Buenos Aires moksleivis Miesto lietuviai norėjo JAV tovė, lietuviški darželiai, se
Gerardo Vainoms laimėjo ma bes supažindinti su Lietuva. ni ir jauni organizacijų vei
tematikos, istorijos ir geogra Buvo eisena iš bažnyčios, pa kloje ir spauda.
fijos konkursą ’ Premija — puošti sunkvežimiai, garbės II
ĮĮ
praleisti 15 dienų Kordobos sargybos. Tuo metu JAV dar iinesmi
kalnuose
nebuvo pripažinę Lietuvos
Sausio 18 d. Romos tr būvalstybės.
noje prasidėjo iškilmingai ar
ii——aam
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kivyskupo Jurgio Matulaičio
paskelbimo palaimintuoju pro
Viena Čikagos kelionių agen
Paskutinysis Bendro Ame cesas.
tūra pranešė, kad iš ten vyks
šešios ekskursijos Lietuvon, rikos Lietuvių Fondo (BAL- IIEIMiffiSSlII
kurios išbus Viln’uje, Kaune, Fo) vajus Čikagoje pelnė «■■—iii
Druskininkuose ir Trakuose 24 000 dol
Detroite, nugriovus Dievo
iš viso 11 dienų
Apvaizdos parapijos pastatus
U
H
naujam keliui pravesti, staty
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Adelaidės, Australijoje, li sima nauja bažnyčia ir kul
Apie Argentinos lietuvius an tuanistinės mokyklos vedėju tūros centras.
gliškai straipsnį parašė lietu išrinktas kun. Albinas Spur- 11—II
vių kilmės c. a. Kuzmich, gis. marijonas. Mokslas Aus iiimm—ii
Waterbury, J ' V, laikraštyje. tralijoje prasideda vasario vi
Jau devyneris metus ČikaTai esąs piimas a ve jis, kad duryje.
go e veikia Alvudo vaikų tea
JAV žurnaliste, aplankiusi Ar
fcras, per radiją ir scenose
gentiną, aprašytų to krašto
pasirodęs apie 120 kartų Bū
lietuvius taip plačiai,
Lietuviai, net ir senelių reliui vadovauja Alfas Brin
prieglaudoje gyveną, aukojo ką, o globoja dr. Jonas Ado
Tautos Fondui gelbėti Brazius mavičius. Jaunieji artistai yra
Vakarų Australijoje dr. A. kams. Stasys Motuzas; me 3—4 metų ir vyresni.
Vii ūnas aptarnauja žmones, džio drožinėtojas — meniniu »■—nu
keliaudamas savo lėktuvu. Jis kas, pasiuntė 20 dol. ir A. iissaznii
vienintelis plačios apylinkės Barkauskas — 40.
Lietuvių dienose Australijo
gydytojas
je rodyti paveikslai iš dabar
iiBagągcsii
tines Lietuvos gyvenimo, at
iiauuuaū
Simokaičių bausmę suma gabentų ten neseniai buvu
Los Angeles filmų darbuo žinus, šią žinią paskelbė net siųjų.
tojas Algimantas Žemaitaitis devyni svarbūs Itali os lai !!■—»
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režisu. ja moksleivių ateitinin kraščiai.
Dr. J. Vidžiūnas, Amerikos
kų statomą vaidinimą «Lituamedikų
draugijos pasiųstas
nica X».
Akademinio skautų sąjūdžio du mėnesius išbuvo Vietna
U——II
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nariai Čikagoje ruošia <kūry me, savanoriškai atlikdamas
«taikos misiją» Qui Nhon
Margučio radijo valandėlė bos dieną», kviesdami jaunes mieste.
Čikagoje skirią «Pelkių žibu niuosius pasirodyti su pieši
relių» dalį vaikams. Skaito niais, poezija, vaidyba, foto iiõõüii
mos pasakos ir kita jaunimui grafija ir kt.
Stepas Zobarskas, per sa
tinkama programa.
vo įsteigtą leidyklą jAV-bėse išleidęs daugybę lietuvių
Lietuviškos veiklos temo literatūros veikalų anglų ka
Pirmasis Lietuvos Nepri mis suruoš as simpoziumas ba, švenčia savo 60 tąjį gim
klausomybės minėjimas JAV- Aušros Vartų (tėvų jėzuitų) tądien}.
bėse įvyko 1922 metais rug parapijoje Môntreaiyje. Aptar
Jis yra daug nusipelnęs Ii
pjūčio 5, Worcester, Mass, ta šeima kaip lietuvybės tvir teratūros srityjė.
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tojo Pulgio Andriušio pagerM
mu. Programoje dalyvavo vy
rų oktetas, poetas Juozas Al
inis Jūragis, jauna poetė Al
dona Prižgintaite, išraiškos
šokio šokėja Emilija Kesmi
naitė Mūsų Pastogės redakto
ries poetas v'. Kazokas, Skai
tyti Australijoje gyvenančios
nwwrmii
rašytojos M. Slavienes dar
Kun Stasys Yla Kolumbijo bai, A. Gasiūnas paskaitė sa
je pravedė rekolekcijas Jis vąją kūrybą, G. Vasiliauskie
yra Nekaltai Pradėtos os Ma nė skambino lietuvių kompo
rijos seserų kapelionas Put zitorių veikalus. Dainavo G.n
taras Kalpokas, palydimas Ha
name, JAV.
sos Kubiliūtės. savo eilėraš
n—n
čius deklamavo Juozas Mieš
iiannni
tas, gyvenąs provincijoje, ir
Italijos spaudoje minėta Pranas Pusdešris iš Adelai
Vilniaus universiteto 400-tojz dės. Vakarą baigė poetė iW.
Malakūnienė ir ,p. Rūtenis su
sukaktis.
Keliaujančio vaidilos scenine
»i—ii
mozaika.

Kun. Mykolas Tamošiūnas,
Kolumbijos LB pirmininkas ir
Medellino lietuvių kapelio
nas, šventė savo 60 metų am
žių. Prieš 23 metus atsikvie
tė pirmuosius lietuvius tan
miestan, pastatė gražią kop.y
čią ir lietuv ų centrą.

Caracase, Venec eloje, ati
daryta Sovietų ambasada. Ko
vo 12 vene ueJiečių spaudoje
buvo įdėti Tarptautinio demo
kratijai ginti komiteto į areiškimai apie sovietų žygius pa
saulyje. Straipsnių antraštės;
«Sovietai, Venecuela biaurisi
jumis, pasisako prieš jūsų vy
riausybę» ir «jūs visi tarnau
jate KG3. ir kuris jūsų yra
svarbiausias agentas?»
HM—BH
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Literatūros vakaras Mel
bourne, Lietuvių dienų pr ga
prasidėjo kątik mirusio rašy
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Australijoje Sydnėjaus ir
Wollogongo ateitininkai su
ruošė tradicinę jūios dieną
su pamaldomis, sportu, daino
mis ir tautiniais šokiais.
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Australijoje mirė dailinin
kas Algirdas Mečislovas Šim
kūnas, vos 13 metų amžiaus
New Yorke mirė Povilas Osmolskis, iliustrtvęs daugybę
vaikų knygelių.
mui i m tiiii
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Liepsnos ir Apmaudo Ąsočiai
JURGIS GLIAUDĄ
PREMIJUOTAS ROMANAS
pabaiga)
— Užsukau dėkui pasakyti, kad pasveikinai
mane su brigadieriaus vieta, — pasakė jis man,
kąsdamas su nutrintais dantimis seilėje įmirkus}
cigaretės galą. —• Kiti pavydi, kiti šaiposi. Evai
liai! Aš jiems savo sistemą parodysiu. Dabar
kandidatūros j pereinamąją raudoną vėliavą ko
lūkiui nenubrauks.
Aš sutikau su ta prielaida. Vis dėlto kolū
kis ne tik iškėlė gamybinį grafiką, bet ir įveikė
religininkų užmačias.
Baikauskas pasilenkė į mane, o kambary
buvome tik mudu, ir pasakė
— Drąsa ir veiksmas — tarybiniai nuopel
nai. Juk gi reikalą, tur būt, žinai? Viskas kaip
pagal natas.
Su žinančio kažkokį slaptą reikalą (o to ne
žinojau) aš atlaikiau jo tariantį išgėrusio žmo
gaus žvilgsnį. Linktelėjau galva ir pasakiau;
— Iš esmės — taip, dėl visų smulkmenų
nevisai. Žinai gi, ir smulkmenos kartais įdomios.
— Matai, — Baikauskas nutiesė, — nebuvo
jokio draugo iš agitropo, nei pasikėsinimo. Raikūnas pats šovė Dievui į langą, o aš riktelėjau.
Prieš tai buvau įlindęs j bažnytėlę, pasitryniau
prie durų, prie būdelės. Fanera ilgai žmogaus
kvapą laiko, Ten šuo ir nudrožė, Viskas, kaip
pagal natas.
Baikauskas pridūrė smagaus anekdoto papa
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sakojimo tonu:
— Kai įsėlinau bažnyčion, iš batų pama
čiau, kad Jatulis būdelėje tupi.
— Ar jis tave matė? — išsiveržė mano
klausimas.
— Kur matys? Pro fanerą nematyti, Aš gi,
—- Baikauskas cyptelėjo girtu nusijuokimu,— pa
atlenkiau prie skudurėliu užtaisyto langelio ir
pasakiau, kuniguži, noriu Raikūną užmušti, ką
man daryti?
— Ir ką jis? — aš sustirau iš smalsumo.
— Sušnabždėjo Jatulis atgal; žmogų užmuš
ti yra mirtina nuodėmė sielą pražudysi. Melskis
ir gailėkis, prašyk Dievo malonės. Tada išėjau.
Tada pamaniau, draugas knygininke, kad Jatulis
varo religinę agitaciją, melstis liepia.
Staiga jo girto balso bravūra dingo, veidas
pakito, lyg akys prablaivėtų, lyg gimtų aiški
mintis.
— Dabar mažą bėdą turiu, — jis prisipaži
no. — Išeinu iš trobos ir atrodo, kad tas milici
jos šuo seka mane. Žinau, kad tai tik atrody
mas. Ima toks staigus noras bėgti, pasislėpti, o
žinau, kad pagal mano kvapą j.s mane ir praga
re suras,
— Tai nervai, — aš pasakiau — Nueik |
medpunktą,
— Tai Jatulio burtai, — pasakė Balkaus’
kas. — Nė šnapsas nenuima.
Kiek vėliau ir mane ėmė kankinti nervai.
Toje patalpoje vis man kvepėjo vaškinės žvakės
degimu. Vis man atrodė, kad tuoj žengs per
slenkstį Jatulis, įoks guvus staigiuose, vis pri
puolamuose susitikimuose, toks gyvas dabarti
niame mano prisiminime ir toks vis nepaliestas

mano geidžiamo pasikalbėjimo iš esmės.
Juk įėjęs jo patalpom aš jam taip ir nenubrėžiau simbolinės žuvies kontūro.
Kada taip triuškinančiai kolūkio apleistume
paskambino man iš Vilniaus draugas Tvarkovas,
atrodė man visas didžiulio miesto nerimas, lyg
žemės drebėjimas supurtė mano dvasią,
— Tu, draugas Survila, žinai gi, kad kolū
kis pereina Sovliesui. Tavo vieta anuliuojama.
Turiu tau vietą Sąjungoje. Uralo srity. Ten ir da
bar gyvas Salomėjos buvimas. Gera vieta. Biblio
teka didžiulė. Lietuvį ten mėgs. Mūsų respubli
ka turi gi eksportuoti kultūrines jėgas. To Są
junga laukia iš mūsų. Reiškia, sutinki?
— Ne. — aš tykiai ir santūriai atsakiau
draugui Tvarkovui.
— Ne, — aš pakartojau jau tvirtai.
— Tu sakai ne, Jonas Survila, = nustebo
Tvarkovas. — Geresnės pozicijos tu niekada
nesužvejosi.
Buvau tikras, kad to pasikalbėjimo klauso
si dar kas trečias Aš pasakiau;
— Paskirkite mane į kokią nusususią vie
tą tik čia respublikoje. Noriu būti prie vnetos
žmonių, — ir, vengdamas žodžio «lietuvių», nes
vėl galiu įkliūti į doktrininę ereziją, pridėjau,—
noriu dirbti respublikos kolūkyje
Tvarkovas pavadino vietą. Tai buvo giliai
užkampiais rajonas, tolimiausias nuo visų pro
gresuojančių sričių. Gal ten dar garbiną seną že
maitišką paprotį įvesti mešką | naują pastatą ir
giedra religines giesmes apsiverkę?
— Aš sutinku, — skubiai pasakiau. — Ačiū
už pasiūlymą.

3

t o agi.

MŪSŲ LIETUVA
"NOSSA LITUANIA”
Rua Juatindiba, 20
Caixa Postal 4421
Sao Paulo, E.S.P.
TeL: 273-03-38

LIETUVIŠKOS MINTIES SAVAITRAŠTIS
Diretor responsável Dr. José Ferreira Carrato
Redator: JONAS KIDYKAS
Ądministr.: JONAS BRUŽIKAS
PRENUMERATOS KAINA METAMS: N Cr.S 20,00 visoje
Amerikoje. GARBĖS PRENUMERATA NCr.g 109,00 P.
Paskiro Nr. Kaina Cr.$© 40
SKELBIMAI; pirmame puslapyje NCr. $ 40,00 paskutiniajame
NCrS 20,00. viduriniuose puslapiuose NCr. 13.00
Ilgalaikiams skelbimams daroma nuolaida.

Straipsnius ir korespondencijas redakcija taiso pertvarko savo nuo
žiūra. Nenaudoti raštai grąžinami tik autoriui prašant. Pavarde pasira
šyti straipsniai nebūtinai išreiškia redakcijos ir leidėjų nuomonę. Už skel
bimų turinį redakcija neatsako.

ir mes prisikeliame?
Dalykinė ir romantiniai istorinė galvosena mūs privedė
prie to, kad mes sakome; «Kristus prisikėlė» ir «Aš buvau
pakrikštytas.» Tai yra lyg biografinės žinios iš praeities, ap
rašančius Žmogaus ir žmogaus gyvenimą. Velykos tos min
ties ribose tampa praeities minėjimu, lygiai kaip Kalėdos
Kristaus gimimo šventė vietoj pirmoje vietoje ateities šven
tė, kad Kristus ateina ir ateis pasaulin per visus amžius.

Tiksliau būtų sakyti: Kristus prisikėlęs» ir «Aš esu
krikštytas». Tai nurodo Kristaus ir krikščionio dabartinį sto
vį, o ne tik praeities įvykį. Prisikėlimas nėra tik Kristaus
gyvenimo įvykis prieš 2COO metų, o nuolatinė Atpirkėjo bū
klė. Jis yra prisikėlęs.

1971 m. balandžio 9 d

sisakyti, kam jie pritaria: jai lamente absoliučią daugumą
ar jos politiniams priešams.
Lygindamas tėvą ir dukte
Rinkiminėje kampanijoje ji rį, vienas Indijos politikas
daug ko nežadėjo. Ji žadėjo
taip išsireiškė; «Nehru buvo
pravesti žemės reformą, ko svajotojas ir idealistas, kuris
voti prieš masių neturtą, keis nesugebėjo ryžtingai veikti.
ti kai kuriuos konstitucijos Žmonės mylėjo Nehru, bet
nuostatus, panaikinti machara
jiems daro die elį įspūdį Indi
džų privilegijas ir rūpintis,
ros sugebėjimas greitai ir
kad pagerėtų ekonominė In
tvirtai apsispręsti».
Indira
dijos padėtis. Ji suvalstybino
Gandhi yra tikrai sumani po
ikelioliką Indijos bankų, davė
litikė, kuri nesibijo kibti į
paskolas neturtingiems Indi
svarbiausias Indijos proble
jos ūkininkams, išlaikė Indi
mas; į neturtą, pinigų vertės
jos neutralumą ir nuoširdžiai
kritimą, bedarbę ir pan/ Iš
rūpinosi piliečių gerove. Per
300.000
Indijos
inžinierių
šių metų rinkimus ji norėjo
60.000
inžinierių
neturi
dar
Kodėl toks didelis susidomė pamatyti ir kitiems parodyti,
bo. Spėjama, kad 30% ūkio
jimas rinkimais?
kaip žmonės vertina, jos pas
samdinių taip pat pat neturi
Nuo nepriklaušomybės laikų tangas. Suvažinėjusi 50.000 darbo. Indiros laimei nauja
iki mūsų dienų Indiją valdė kilometrų ir aplankiusi 309
kviečių sėkla ir mineralinės
kongreso
partija.
Įsteigta partijos mitingus, ji juto, kad trąšos per paskutiniuosius 2
prieš 80 metų, pradžioje ji žmonės jai pritaria.
metus pakėlė kviečių derlių
buvo panaši į Lietuvių Ben
Rinkimai užsitęsė visą sa. 50%. Bet Indijoje dar yra tur
druomenę. paskui įgavo poli vaitę. Jų rezultatai buvo to
tuolių, kuriems priklauso 40
tinį antspalvį Ilgus metus kie geri, kadi jais stebėjosi su viršum kaimų. Jie išven
kongreso partijai vadovavo ir draugai, ir priešai. Kadan
gia žemės reformos, užrašy
garsusis Indijos politikas Neh gi Indira turėjo ggreų -tėvą
dami žemę giminėms, Bet iš
ru, prieš jį — jo tėvas Moti
ir pati da yvavo Gan^hi sąjū tiesų jie patys ją valdo ir da
lai, po Nehru mirties — jo dyje, žmonės buvo ją prami
rosi vis turtingesni. Nepai
duktė adira Gandhi. Nehru nę «tautos dukra . Dabar, per
sant visų sunkenybių, gavusi
buvo aukštos kilmės didikas, paskutiniuosius rinkimus, In
parlamente absoliučią daugu
studijavo teisę Anglijoje, o dira Gandhi užsitarnavo tą
mą Indira Gandhi galės val
grįžęs namo susidomėjo Gan titulą antrą kartą, nes nauja
dyti Indiją laisvesne ranka.
dhi asmeniu ir jo sąjūdžiu. kongreso partija laimėjo par
Aktyviai įsijungęs į tą sąjū
■»<■*»«»»«»■ ■«» »1> I»
»■ * ■!* »!»*■*»■ * * * »* ■>■■«» *
dį, Nehru ir jo tėvas bn o
keletą kartų bausti kalėjimu
Paskutinį' kartą
ebru išėjo
iš kalėjimo 1945 metais ir ta
po nepamaim mu Gandhi ben
TEISĖS IR TIESOS
KOMUNISTINIS TEISMAS
dradarbiu.
IŽE D1MAS

yra beraščiai, balsavimų la
puose buvo nupaišyti visų
partijų simboliai, kad žmo
nėms būtų lengviau atpažin
ti už kurią partiją jie nori
atiduoti savo balsą. Vienur
buvo nupaišytos svarstikiės,
teisingumo simbolis, kitur kar
vė su teliuku, dar kitur ba
landžiai ir pan. Rinkiminė
kampanija buvo tokia karšta,
kad kasdien žūdavo maždaug
po 10 žmonių. Viename mies
te rinkimai buvo atidėti, kad
atvėstų
galvos ir politinė
įtampa.

Kunigo teismas

Kaip Lozoriaus seserys, krikščionys tiki, kad "prisikels
paskutiniąją (Meną » Bet Jėzus Lozorių prikėlė iš numurusių
jų dar joms ir kitiems liudininkams bestovint šalia? Ar ir
mes prisikeliame dabar?

Sėdėdamas kalėjime, Nebru
konvencijoje, valstybės, ku
(tęsinys) .
taip kartą rašė savo dtukrai
rios
yra jos dalyvės. įsipa
Indirai Gandhi, dabartiniam
Pagal tą įsipareigojimą ne reigoja;
Indijos premjerui; «Paprasti tik neturi būti man keliama
panaikinti visus įstatymi
Prisikėlimas krikščioniui reiškia dabar iškilti virš gyve žmonės nėra didvyriai Jie byla, uet turi būti visiems
galvoja
apie
ka-dieninę
duo

nius nutarimus ir administra
nimo, skirtą savanaudiškai tik sau, ir atsistoti — gyventi ki
leista mokyti tikybos už mo
ną,
apie
savo
vaikus
ir
na

cinius
potvarkius ir nutrauk
tiems. Kitais žodžiais, atsistoti iš nelaisvės, nuodėmės ir su
kyklos ribų.
ti diskriminacinio pobūdžio
stoti bendruomenėje tų, kurie stengiasi būti laisvi Kristaus mus ir oanašiai. Dideli vadai
7.
Suvienytų
Nacijų
Organu
praktiką švietimo srityje.
turi savyje Kažką, kas kitus
laisve — tarnauti kitiems.
zacijoje
1960
m.
gruodžio
lt
įkvėpia ir duoda jėgos nu
Velykų paslaptis yra mirti ir prisikelti tuo pačiu žings
KAIP GALIMA A 'i ŪKTI
veikti didelius darbus». Toks — 15 d. Paryžiuje buvo pasi
niu: mūsų šventės atskiria tuos dalykus, kad galėtumėme
PAREIGĄ
rašyta «Konvencija dėl kovos
didelis vadas buvo pats Neh
juos geriau suprasti ir švęsti. Žmogus, atsikeldamas iš nusi
ru. Tapęs ministeriu pirminio su diskriminacija švietimo sri
Kaip pagal tą konvenciją
vylimo ir nuodėmės tuo pačiu prisikelia, kaip ir Kristaus ku, jis kalbėjo apie socializ tyje». Ji buvo ratifikuota TS mūsų tėvai gali savo vaikams
kryžiaus auka yra aukščiausiasis gyvenimo kitiems laipsnis, mą, bet beveik nieko nekei RS Aukšč Tarybos prezidiu užtikrinti religinį ir moralinį
patvirtintas jo prisikėlimu
tė. Jo užsienio politika buvo mo 1962 m. liepos 2 d., įsiga auklėjimą, kada vaikams ku
Liudijame Kristų prisikėlus ne tik dėl to, kad jo kapas neutrali Nehru pakėlė pra liojo 1962 m. lapkričio 1 d. nigas negali nė keletos žo
džių pasakyti, tada, kai nei
prieš 2000 metų rastas tuščias ir kad net 500 asmenų jį ma monę ir žemės ūkį, davė kraš Paskelbta Vodomostiach Ver
chovnovo
Sovietą
TSRS
1962
tėvai, nei vaikai ko nors ne
tė prisikėlusį. Liudijame ir tod»ėl, kad visa krikščioniškoji tui konstituciją, pravedė daug
NT.
44
ir
Vyriausybės
Žiniose.
supranta. Už tai kunigas tei
bendruomenė tiki Kristų prisikėlusį ir gyvą mūsų tarpe, kur gerų įstatymų ir buvo visų
siamas
tame krašte, kuris tą
du ar trys susirenka.
Tose
konvencijose
1
str,
2
gerbiamas. Po jo mirties kraš
Tad,
kiekvieno
krikščionio pareiga stengtis tą valdė Shastri. Siam taip p. sako; «Šioje konvencijoje konvenciją ratifikavo.
Argi nereikia laikytis to,
liudyti tą viltį-kaip tik šioje žemėje; kad mes su Kristumi pat mirus, visų akys nukripo žodis «švietimas» apima vi
kas
priimta kaip įstatymas?
sus
švietimo
tipus
ir
laips
prisikikeliame, iš nuodėmės ir gyvenimo lik sau, nes jis yra i Nehru duk>ą Indira Gan
Pagal tą konvenciją mano by
mūsų tarpe pirmasis iš prisikėlusiųjų.
dhi, kuri bilsų dauguma bu nius.»
la
turėtų būti tuojau pat nu
5 str. 1 p. sako: «Valsty
Prisikeliame ne tik mes atskirai, bet ir visa tikinčiųjų vo išrinkta premjeru.
traukta.
Nors Indira Gandhi buvo bės, kurios yra šios koaven
šeima. Prisikėlia ir tautos, suvaržytos savo ydų ar išorės
Religinė diskriminacija vyk
priespaudos, kad jos galėtų gyventi ne tik savo interesais, gabi politikė, bet jos kryptis cijos dalyvės, laiko, kad b),
doma
Kinijoje ir Albanijoje,
bet patarnauti kiekvienam asmeniui, į tą tautinę šeimą nepatiko kaiku iems konser- tėvai ir atitinkamais atvejais
kurios nesilaiko leninizmo.
įjungtam.
vatyviams elementams ir kon įstatyminiai globėjai... galėtų
užtikrinti vaiku religinį ir mo Ar sektini tie atsilikę kraš
Lietuvis liudija savo lietuviškos šeimos prisikėlimą do greso partija eu-kilo j dvi da
tai, ypač, kai turime tokius
ralinį auklėjimą sutinkamai
nai gyvendamas, kaip kiekvienas krikščionis, jis liudija ir lie. Sulaukusi porą gerų me
tarptautinius įsipareigojimus?
su jų įsitikinimais...»
savo v Itimi — veikla viltimi, o ne tik svajone — kad jo tų pramonės ir žemės ūkio
Ta konvencija neprieštarau
3 Str. pabrėžia; Kad būtų
tauta prisikels laisvai tarnauti kiekvienos nuoširdžios ben srityse, Indira Gandm nutarė
ja BK 143 str, nes jis drau
atkelti rinkimus į šių metų likviduotas arba išvengia dis- džia religiją dėstyti mokyklo
druomenės širdžiai: Kristui prisikėlusiam, dabar ir visados.
pradžią ir leisu žmonėms pa Kriminavimo, apibrėžto šioje se, bet nieko nesako, kad
Ir mes Kristaus velykine jėga prisikeliame.
būtų uždrausta privačiai dė®
tyti tikybą bažnyčiose..
Taigi religijos privatus dės
tymas yra leidžiamas. Tuo
naujose patalpose parduoda įvairias
pačiu pagal benurus teisės
dėsnius
negali būti jokio po
statybos medžiagas bei visokius
PETRAS PAKALNIS
tvarkio prieš konstituciją. Jei
namų reikmenis.
tai
būtų leista, tada ką kons
Kovo mėnesio viduryje In priemonėmis į paskintas vie
titucija viena ranka duoda,
dija pergyveno tarsi tautinę tas balsuoti. Balsavo šimta
Naujasis adresas:
priešingas potvarkis kita ran
šventę Nuo kalnų ir iš dži'un mečiai seneliai, balsavo vy
ka
t.i atima ir konstituciją
DhPOSiTO paratodos
glių, iš kaimų ir vienkiemių, rai ir moterys, balsavo nepa
paverčia tik gražia iškaba.
iš lūšnų ir vilų traukė minių liečiamieji šalia kitų Kastų
Avenida Sapopemba, 5761. V. Guarani
(Bus daugiau)
minios įvairiomis susisiekimo atstovų. Kadangi 82% indų

Stasys Lapienis

Tautos Dukra

•
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LIETUVOS NACIONALINE
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEK,

DALYVAUKIME
VELYKŲ RYTE 9 V AL.
iš Brolijos veikime, paskolin
ti ruošiamai fotografijų paro
dai, kurios po šventės bus su
gražintos. Fotografijas gali
ma įteikti prel. 'R. Ragažinskui, arba Motiejui Tamaliū
nui, kurie yra sutikę numaty
tą fotografijų parodą tvarkyti.

ŠVENTOSIOS SAVAITĖS
IR VELYKŲ PAMALDOS
ŠV. KAZI MIERO PARAPIJOJE
Didįjį Penktadienj pamaldos prasidės 14 valandą,
kad galėtų baigtis 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.

VELYKŲ DIENĄ po 17 va
landos mišių bus margučių
paroda bei ridenimas. Už gra
žiausiai nudažytus margučius
bus duodamos gražios pre
mijos.
Jei dalyvaujantieji margu
čių varžytinėse atsineštų sa
vo užkandžius, tai gėrimų
bus galima gauti vietoje ir
bus galima gražiai pabendrau
jant driuge praleisti Velykų
vakarą. Nyrintieji galės ir pa
sišokti bei y pažaisti tautinius
žaidimus-ratelius.
II—«BBII

žį; Antanas Jočys 25 cr., H.
AToKiHO NUMERIC
Monstavičius 25, Anelė Matu
KAINA 0,40
zonienė 25, Petras Bareišis
1 1 1
'• 11 .. -•** —
-*•-z.-—- w. . . ..
v
25, Miguel Cbarapp 25 ir Jo
nas Baltaduonis 30. Inž. A. kūmų apmokėti visas išlai
das. Kiekviena auka, kurią
Šlepetys 50 cr,
, .
p idėsit prie metinės 25 krun—
zeirų kainos, palengvins laiii——wii
k ašči iš siuntinėjimą.
KO SKA’TLiNGPU
n—am
DALYVAUKIME!
ŪSESEBSŪ

Velykų rytą, 9 valandą, Pra
ça da Sé ir šiemet bus tautų
br diškumo mišios su paradujo Ekscelencija Arkivyskupas
Paulius Etfaristas Arus kvie
čia visas parapijas atsiųsti
savo delegacijas. Ta proga
pasirodo, kiek kuri tautybė
dar yra gyva S. Paulyje. Pra
ėjusiais metais pasirodė gra
žus lietuvių būrys. Kad nebū
tų šiemet mūsų mažiau. Me;*’
gaitės ir moterys prašomo*
atvykti pasipuošusios tauti
niais rūbais. Bet ir jų netu
rinčios prašomos dalyvauti.
Taip pat ir vyrai bei vaiki
nai. Mūsų delegacija ’neturė
tų parodyti kad S. Paulyje
beliko tik keliolika vaikų ir
būrys senukų bei senukių.
Nesibijokim dalyvauti ir pa
čiame amžiaus stiprume esą n
tieji ir studentija, ir moksxei vi ja 1

DĖMESIO «M. L.» SKAITY
TOJAI AMERIKOJE IR
KANADOJE
Jūs, kurie gaudavot «Mūsų
Lietuvą» oro paštu, mokėjot
metinę prenumeratą 10 dole
rių. To pakako, gkai kiekvie.
no numerio pasiuntimas te
kainavo 20 ^centavų. Dabar
paštas tą mokestį pakėlė iki
vieno kruzeiro. Taigi per me
tus vien už oro paštu per
siuntimą reiktų mokėti 52 kru
zeirai. suprantate, kad Tams
tų 10 dolerių nebeužtenka ap
mokėti ir pašto ir spaudinimo išlaidas. ■ odėl, jei norit
toliau gauti ML oro paštu,
malonėkit atsiųsti 10 dolerių
prenumeratai ir 10 doleriu
oro paštui apmokėti. Iki gau
sime papildomą 5 dolerių,
siuntinėsim laikeaštj paprastu
paštu laikraštį paprastu paš
tu Ųaivu) o tai užtruks gal 6
ar 8 savaites.
M’ L Administracija

kuriuos išpildys iš Meksikos Ü—HW»
atvykusios šokikės.
Per atvelykį, balandžio 18
Pakvietimus vakarienėn ga dieną 17 valandą Šv Kazi
Įima gauti Vila Zelinos kle miero parapijos koplyčioje
DIDŽIOSIOS SAVAITĖS
bonijoj (telefonas 63 5975), bus šv. Mišios už a. a BRO
Vila Beloj pas G. Baltušienę, NIŲ STANKEV101Ų MO metų
PAMALDŲ TVARKA
Susirinkti prie lietuviškos
Vila Zelinoje nas Heleną Men po miriúes) ir jo žmoną ną.
VILA ZELINOJE
vėliavos, kuri bus matoma
do, ir kitas platintojas, Vila
Draugai ir pažįstamieji kvie Praça da bé,
Sidžiojo Penktadienio — 9 Prudeneej pas Motiejų Tama- čiami dalyvauti.
11 ■ragam
d. balandžio - liturginių apei liūną.
— — ■—n
us—K—ii
Pelnas skiriamas apmokėti
gų pradžia 15 vai 18 vai. pro
PABRANGO PAST?S
už
gatvių asfaltavimą, bei ki
eesija Vila Zelinos gatvėmis.
BOM RETIRE
PIETŪS
Didįjį Šeštadienį
10 d. tus mokesčius.
Kaip jau visi žinome paš
Velykų dieną lietuviams mi
Lietuvių Sąjunga-Alianęa, tas pabrangino mokestį už
balandžio — ugnies ir van n—it
iiOMHOOBii
balandžio 18 diena savo rū laiškus. Brazilijos viduje nuo šių nebus. Prašome atsilanky
dens šventinimas, šv. mišios,
muose Mokoje, Rua Lituânia, 5 centavų iki 20. į Š. Ameri ti į savo Šv. Kazimiero para
TARYBOS POSÊDiS
19 vai,.
67, ruošia šaunius pietus. ką ir Kanadą nuo 30 iki 80 pijos centrą 17 valandą. Čia
Pirmą Velykų dieną, 6 vai.
bus iškilmingos mišios su cho
Braz Ii jos Lietuvių Bendruo Pradžia 13 vai. .Nariai ir sve
ryto, Prisikėlimo procesija ir menės darybos posėdis šau čiai maloniai kviečiami daly centavų Pabrangino ir per ru, po mišių margučių paro
siuntimą laikraščių. Už vieno
šv. mišios.
kiamas balandžio 17 dieną, vauti. Malonėkit pranešti apie «Mūsų Lietuvos» numerio pa da, vaišės.
'•’r •
HM 1—11
šeštadienį 16 valandą, Jauni tai iš anksto telefonu: 273 siuntimą anksčiau mokėda- h—an
uMunãii
ü—Hnãii
mo namuose Zelinoje. Bus 5851 arba 93-5470.
vom 2 centavus, idabar, nuo
VILA ZEL'NOS PARAPIJOS svarstomi labai svarbūs ir
12 dienos balandžio, teks mo
MOKYKLOS EKSKURSIJA
skubūs reikalai, todėl prašo íítümmwíííí
VAKARIENĖ
kėti po 5. Tai nebuvo žinoma
mi dalyvauti visi Tarybos na
Šv. Kazimiero lituanistinės
ATNAUJINO PRENUMERA metų pradžioje. Todėl laikraš
Balandžio mėn 24 d. 20 va riai.
mokyklos
mokiniai Atvelykio
TAS už M.
per Juozą Bau Čio administracija turės sun
landa Vila Zelinoje, Jaunimo
Juozas Čiuvinskas
šeštadieni, balandžio 17 d.,
Namuose Liet Kat Moterų B. L. B. arybos Pirmininkas
. ............. .. “..........................................................................“T--- vyks į zoologijos sodą. Moki
Draugijos iniciatyvafru^šiama
niai, kurie popiet lanko val
Didelis pasirinkimas medžiagų ir skoningas
gagėsi!
parapijos vakarienė. Vakarie HMMHilW»
pasiuvimas, LAURO SANDRON vyriškų rūbų
diškas mokyklas^ išvyks 8 va
Brolijos valdyba prašo tu
nės metu bus meninė progra
landa lyto iš Moocos ir grįš
SIUVYKLOJE LAURO
ma — meksikietiški šokiai, rinčių įdomesnių fotografijų
apie 1 vai. p. p. Mokiniai, ku
, Rua do Orfanato, 686, — V. Prudente — Fone 63-5294
rie laisvi popiet renkasi MoSão Paulo
okoje 1 vai. p.p. ir grįš apie
Medžiaga parduodama ir išsimokėjimui
7 vai. Visi pasiima ką nors
Ateikite ir įsitikinkite medžiagos ir darbo kokybe ir kaina
užkasti, o gėrimus ten įsigys.
Tie,
kurie gyvena kitoje pu
RUA COSTA BARROS. 352
sėje miesto, prašomi tiesiai
nuvykti į zoologijos sodą ir
TEL. 53-3285 — VILA ALPINA
aleksas Kalinauskas
su kitąis susitikti 2 vai. p. p.
Turi įvairiausių statybos medžiagų, geležinių^daikprie įėjimo lauke.
Advokatas
ų, indų bei darbo įrankių.
atlieka visus teisinio pobūdžio darbus, kaip įvairių
Lietuviai pirkim pas lietuvius l
bylų vedimas, inventarijų sudarymas, deskitis, doku
Kovo 31 d. mirė Aleksan
mentų atitaisymas, nuomininkų išmetimas ir kiti darbai
dras Lunskis ir buvo sekan
Rezidencija:
Raštinė:
čią dieną palaidotas Vila For
D R . ANTONIO S I A U L Y S
moza kapinėse. Septintos die
R. Joaquim Piza, 204
. 15 de Novembro, 244
C. R. M. 10.647
Tel. 31-2548
4.0 - Sala 19 - Tel. 37-0324
nos Mišios atnašautos Jbalanno 14,00 iki 18,00 vai.
džio 7 d. šv. Kazimiero para
Cirurgião da Santa Casa de São Paulo
pijos koplyčioje.
Medico da Cruzada Pro-Infancia
Especialista em Obstetrícia pela Maternidade de S. Paulo
ZELINOJE VISI GALI UŽSIMOKĖTI UŽ<M. LIETUVĄ»
iiw—
Clinica de Adultos e Crianças — Moléstias de Senhoras
Partos — Operações
Čikagiškis Kazimieras Rapp. Juozui Baužiui, Jis daug metų ištikimai patarnauja
Horário.’ Das 12 as 14 e das 19 as 21 horas
ševičius jau 20 metų užsako
skaitytojams ir Administracijai, patarnaus ir dabar. Jo
JoDBultorio e Residência RUA DOS TRILHOS, 1576
dienraštį «Draugą lietuviams,
adresas yra Rua Manaias, 363. Visai arti prie bažnyčios
Moocas Fone 92-3991
gyvenantiems
Luebecke, «Vo
aikštės. Pasinaudokite!
kietijoje.
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