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Taip žygiuos mūšy jaunimas savo kongrese 
teinančiais metais.

10.000 DEMONSTRANTU PRIES KOSYGINA
OTTAWA. — 10,000 žydų ir 

nežydų surengė demonstraci 
jas prieš Kosyginą ir žygiavo 
Kanados sostinės gatvėmis. De 
monstracijų eisena įrtusitęsus 
10 blokų. Miesto policijos ne
užteko, prireikė pagalbos ir iš 
krašto gilumos.

Po incidento pirmq dienq, 
policija Kosygina saugo stro
piau ir jis dabar daugiau pa
našus j belaisvį. Saugo ne tik 
kanadiečiai, bet ir atsiųsti 
KGB nariai.

Kai vyko demonstracijos, 
virš miesto skrido lėktuvas su 
milžinišku plakatu ore: «Tegu| 
jie leidžia žydams gyventi ar
ba tegul leidžia išvykti».

Dėl demonstrantų gausybės, 
Kosyginas buvo priverstas net 
į Meno galeriją įeiti pro gara
žą ir užpakalines duris. Tas 
pats bus ir šiandien Montrea- 
ly, kur atvyksta sovietų prem» 
jeras. Vakar autobusais iš visų 
pusių iš krašto gilumos važia
vo demonstrantai, kiti atskrido 
lėktuvais. Policija neįleido tik 
žydų gynimo lygos vado rabi
no Kahane ir šešių jo draugų» 
atskridusių iš New Yorko. Ae. 
rodrome juos grqžino atgal.

Prasidedant demonstracijoms 
Toronto rabinas Gunther Plaut 
kalbėjo: Mes bombų nemėty- 
sim, bet tegul visi žino, kad 
esame karingieji žydai. Mes 
negalime tylėti».

Vengras Gezą Matrai, 27 
metų, kuris buvo pradėjęs 
smaugti Kosyginq, laikomas ka 
įėjime. Kitą savaitę, kai Kosy
gino Kanadoj nebus, bus jo 
teismas. Jis kaip tik yra išsta
tytas kandidatu į Ontario pro
vincijos legislatürq nuo deši
niųjų partijos, vadinamos So
cial Credit Party.-Tos partijos 

vadas Paul Fromm pasakė; 
«Tai vyras, kokių mums šiuo 
metu ir re kia».DAUNORAS — GERIAUSIAS DAINiNKAS

VILNIUS. — Vilniaus operos 
solistas Vaclovas Daunoras, bo 
sas, tarptautiniam vokalistų kon 
kurse Toulouse, Prancūzijoje, 
laimėjo aukščiausia apdovano
jimą — «Grand prix». Jo akom 
paniatorium buvo G. Trinkū
nas, padėjęs ne tik Daunorui, 
bet ir rusų dainininkams.

Varžybose dalyvavo 127 dai 
nininkai. Daugiau kaip pusė 
jų buvo baritonai ir bosai, va 
dinas, Daunoro varžovai. Tri
juose ratuose originalo kalba 
teko dainuoti senqjq klasiką/ 
romansus, operų arijas. Iš ga
limų 220 taškų pirmame rate 
Daunoras gavo 187, antraja
me 207, o trečiajame — visi 
vienuolika vertinimo komisijos 
nariai vienbalsiai pasisakė už 
Daunorą.

RAŠYTOJAS ANGOFF APIE 
LIETUVIŲ KOPLYČIĄ ROMOJE

Rašytojas, poetas, kūrybin
gas ir Jjenergingas amerikietis 
kultūrininkas ’Charles Angoff, 
kelių dešimtų knygų autorius/ 
yra savo patarimu, žodžiu ir 
darbu padėjęs ne vienam lie
tuviškam kūriniui skintis kelią j 
platesnes šio krašto skaitytojų 
mases Jo, kaip literatūros dės 
lytojo Fairleigh universitete, 
kaip žinomo kūrybos pasauly
je žmogaus parama mums la
bai brangi ir veiksminga.

Jis domisi ir kitais lietuvių 
kultūros reišKiniais, apie kq liu 
dija šis jo neseniai «Draugo» 
redakcijai atsiųstas raštas, ku
rio vertimq iš anglų kalbos 
čia duodame:

«Lankydamasis š. m. rugpiū- 

čio mėnesį Romoje su savo 
žmona buvau susijęs mieloje 
Villa Lituania ir kaip visada 
(mes ten jau buvome sustoję 
keletą kartų anksčiau) buvo
me patogiai priimti vilą tvar
kančių seselių vienuolių ir 
prel. Vinco Mincevičiaus, da
bartinio sekretoriaus kardinolo 
Antonio Samore, kuris buvo po 
piežiaus nunciatūros sekreto 
riumi Lietuvoje, kur jis pasida 
rė labai prjsirišusiu prie lietu 
vių tautos ir jos literatūros.

fâraztlija
Ilgas savaitgalis nusinešė 

virš 20 gyvybių ir sužeidė 
virš 200 žmonių vien tik S. 
Paulo valstijoje. Daugiausiai 
žuvo nuo per greito važiavi
mo.

Prezidentas Medici jau ren
giasi kelionei į Siaurės Ameri 
ką. Tarp kitų aptartinų reikalų 
su prezidentu Niksonu yra ir 
Amerikos parama Brazilijai. 
Jos gaudavo kasmet virš 12 
milijonų dolerių. jBet Amerikos 
senarui nutarus nutraukti visą 
pagalbą užsieniams, Brazilija 
tų pinigų nebegautų. O tai žy 
miai apsunkintų jos įvairias 
kraštui pakelti programas.

S. PAULO.

Besistengdamas sukliudyti te 
roristų užpuolį Brazilandijos vi
loje, nušautas «cabo Nelson 
Martinez Ponce». Jis vėlinių die 
nq iškilmingai palaidotas San 
to Amaro kapinėse. Dalyvavo 
500 mašinų laidotuvėse, tarp 
jų ir gubernatorius Laudo Na 
tel bei kiti aukštieji valstybės 
pareigūnai.

AMAZONIJA.

Daug rūpesčių ir planavimų 
kelia Amazonijoje pradėtasis 
vesti didysis kelias. Vyriausy
bė visomis jėgomis stengiasi 
ko greičiau tą kelią pravesti»

Stovykloje jaunimėlis išbandys savo jėgas!

Lietuvos nacionalinė 
M.Mažvydo biblioteka

Šio «Musu Lietuvos» nr.
Garbės Leidėja yra p.
URŠULĖ GAULIENĖ

Nebežinia, nei kaip tai mielai mūšy geradarei padėkoti, 
nei kaip iq beišgirti. Juk ji bene kas metai išleidžia bent po 
vieną «Mūsų Lietuvos» numerį ir dar apeina kitus prenumerato
rius, išrenka metinį laikraščio mokestį, randa kitų garbės leidė
jui. Ir tai padaro nebe pirmos jaunystės moteris, o kuri Šio mė 
nėšio 7 diena švęs 74 gimimo sukaktuvesl Pasakysim trumpai: 
p. Uršulė Gaulienė yra tikra šių laikų knygnešė. Ir kaip mes 
gerbiame ir didžiuojamės tais knygnešiais, kurie caro laikais ne 
šė laikraščius ir knygas Lietuvos kaimui, taip mes didžiuojamės 
ir džiaugiamės sukaktuvininkės pasišventimu mūšy dienomis. Jei 
kiekviename «baire» atsirastų tik vienas toks pasišventėlis kaip 
p. Gaulienė, nereiktų «Mūsų Lietuvai drebėti, ar ilgai dar ga
lės lankytis Brazilijos lietuvių šeimose.

Geriausi ilgų, stiprių ir laimingų metų linkėjimai mielajai 
sukaktuvininkei p: Uršulei Gaulienei!

M. L. Administracija.

o pakelę apgyvendinti žmo
nėmis naujuose miesteiiuse ir 
kaimuose, kurie yra statomi 
drauge su pačiu keliu.

T7-4.K-
Amerikos kongresas ir sena 

tas nutraukė visą paramą už
sieniams, kurią duodavo jau 
24 metai. Nutraukimą para
mos teisina šitaip: Pirma, pa
čios Amerikos dideli piniginiai 
sunkumai ir trūkumai. Antra, 
paramą per daugelį metų ga 
vę kraštai pasirodė Amerikai 
nedėkingi, su ja nenori ben
dradarbiauti. Tai ypač krito Į 
akį Jungtinėse Tautose, balsuo 
jant už Formozos išlaikymo to
je organizacijoje. Dauguma 
Amerikos, neva, dtaugų nepa
rėmė jos pastangų išlaikyti 
Formozą savo vietoje, o balsa
vo su komunistais.

ĄTGARSAjAI PASAULYJE

Pašalpos nutraukimas sukjr- 
šino visas ją gavusias valsty
bes, kaip širšes. Kaltina Ameri
ką savanaudiškumu, neišmany 
mu, noru pavergti silpnuosius 
ir pan. Niekas nesistengia nef 
pažiūrėti, ar nebuvo kalti ir 
patys pašalpą gavę ^.kraštai, 
kad per 25 metus menkai ją 
pasinaudojo, kad duoti pinigai 
kažkur dingo, tartum bedugnė 

je. Vienintelis kraštas kurs 
Amerikos parama gerai pasi
naudojo buvo iš Jungt. Tautų 
išvytoji Formoza. Ji taip tvirtai 
atsistojo ant savo pačios eko
nominių kojų, kad jau prieš 
keletą metų tos pagalbos patj 
atsisakė, ir net padeda kaiku 
rioms Afrikos tautoms.

Pačioje Amerikoje žmonių 
atrodo, dauguma yrą labai pa 
tenkinta Senato pravestu įsta
tymu nutraukti paramą užsie
niams. Žmonės jau seniai bu
vo nepatenkinti, kad Amerika 
išpila kitiems kraštams šimtus 
bilijonų dolerių, kai namie yra 
daugybė reikalų, kuriems ^val
džia neranda pinigų.

AR JAU ATSIKANDO?

Alžyro valdžia nutraukė ru
sams leidimą naudotis krašto 
uostais kariniams ir povande
niniams laivams sustoti, taisyti 
ir aprūpinti. Taip pat nebelei
džia naudotis savo kariniais 
aerodromais. Nejaugi Alžyras 
būtų atkandęs dantis «drau' 
gišką komunistinės Rusijos pa 
galbą»? Nejaugi pamatė tikrą 
jį komunistų veidą?KINIJA

Kom. Kinijos vyriausybė pra
nešė, kad jau paskyrė Jungti
nėms Tautoms nuolatinį savo 
ambasadorių, iki šiol buvusį 
ambasadorių Kanadoje'HUANG 
HUA. O pirmajai kiniečių dele 
gacijai vadovaus užsienių rei
kalų viceministras Chiau Kua- 
nhua.INDIJA

Labai įsitempė Indijos r Pa
kistano santykiai. Sutraukta 
daug kariuomenės prie šieno 
š abiejų pusių. Jau įvykę 

smarkokų susišaudimų. B omą 
si, jog kas valandą galįs kilt1 
tikras tų kraštų karas.
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Lietuvių kalba dėstoma ir 
tyrinėjama šiose pasaulio vie 
tovėse už Lietuvos.- Pozna- 
nas, Krokuva, Varšuva (Len 
kijoje), Berlynas, Leipcigas. 
Miunchenas,Goetingenas’Pran 
cūzija, Švedija, ^Čekoslovaki
ja, Norvegija, Suomija, Indi
ja, o JAV-se net dešimtyje 
universitetų.

ARGENTINA
Argentinoje gerai pažįsta

mas Kvirinas Ruminas, lietu
vis muzikos instrumentų ga 
mintojas. Viename konkurse, 
kuriame dalyvavo 45 meis
trai laimėjo pirmąją vietą už 
aukštos kokybės gitarą, šių 
metų lietuvių parodai paga
mino puikias lietuviškas kan
kles.

SVE1ÇARIJA
Dr. P. Radvila iš Šveicari

jos nuvyko į Nevv^Yorką lie
tuvių gydytojų suvažiovime 
skaityti paskaitos apie téta
no ligą.

KANADA
Spalio pradžioje St. Cathe

rines mieste įvyko Kanados 
lietuvių 17-toji diena, su jau 
nimo vakaru, tautine paroda, 
susipažinimo baliumi, iškilmių 
gomis pamaldomis, akademija

<r koncertu. Programoje daly 
vavo apie 300 dainininkų, or
kestrantų ir šokėjų.

Federalinė Kanados vyriau
sybė Montrealio «Gintaro» an 
Bamblio kelionei į vakarų Ka 
nadą paskyrė $5000, bet rei
kės aukų iš lietuvių tarpo.

VOKIETIJA
Vakarų Vokietijos televizi

ja parodė trijų Baltijos vals
tybių nepriklausomybės lai
kotarpio apžvalgą.

Septyni lietuviai dalyvavo 
Bažnyčios rūpesčių kongrese, 
kartu su 25 kitų tautų ats
tovais.

Vokiečių plačiausiai skaito
mas iliustruotas žurnalas 
«Stern» (2 milijonai tiražo) 
šių metų 38 nr. paskelbė 7 
puslapių rašinį apie Simą Ku 
dirką, iliustruotą keliolika fo 
tografijų. Šalia paties įvykio, 
kurio metu jūreivis buvo JAV 
pakraščio sargybos grąžintas 
sovietams, straipsnio autorius 
K. Liedtke cituoja ir Kudir
kos teismą, kuriame gavo de 
šimt metų kalėti.

Vasario 16 gimnazijas ben
drabučio statybai Vokietijos 
valdžia sulaikė pinigus dėl

MUSU LIE'IU.v*

ekonominės politikos pasikei 
timo. Labai gaila.

Gimnazijos mokiniai suruo
šė Balio Sruogos 75 gimimo 
metų gimimo sukakties minė 
jimą, papasakodami apie jo 
gyvenimą jo veikalus, dėklą 
muodami jo dramos ir dai
nuodami jo sukurtų žodžių 
dainas.

URUGVAJUS
Montevideo lietuvių parapi

ja spalio 31 dieną šventė ?sa 
vo bažnyčios pašventinimo 
17 metines Mišiomis už visus 
gyvus ir mirusius kolonijos 
narius. Mišias atnašaus šv. 
Sosto atstovas Urugvajuje 
Mons. Sepinski o po pietų 
salėje pietūs su menine pro
grama.

Atostogų namų statyba ei
na pirmyn. Samdyta bendro, 
vė baigia savo darbus, o liku 
tį atliks pati kolonija.

VENECUELA
Caracaso Lietuvių Bendruo 

menės apylinkė išrinko nau
jąją valdybą: pirm, d r. Jad
vyga Klovaitė, vicep. dr. Po
vilas Dambrava, sekr. R. Jar 
malavičiūtė, ižd. Petras Kriš 
čiūnas ir nariai: V. Lesiūnas 
R. Klova ir Julius Guiga" 
Rinkimų proga buvo atvykęs 
krašto LB pirmininkas VI. 
Venckus, padėkota lietuvių 
kapelionui kun. A. Perkūmui 
už jo talką lietuviškiems rei
kalams.

Lietuvių kolonijos atstovai 
dalyvavo Caracaso vengrų mi

1971 m. lapkričio 5 d

nėjime, švenčiančiame Ven
grijos valdovo šv. Stepono 
1000-es metines.

Dr. A. Jaloveckas išvyko į 
Briuselį dalyvauti tarptauti
niame neurologijos kongrese.

Rugsėjo 5 d įvyko pirma
sis Venezuelos lietuvių para 
pinio komiteto posėdis. Pirm. 
J. Kukanauza supažindino na 
rius su įstatais.

Gruodžio mėnesį po dviejų 
metų specialių psichologijos 
studijų Argentinoje į Vene- 
cuelą grįžta Rita Deveikytė.

Išėjo trečias numeris Ve- 
necuelos LB periodinio laidi
nio «Venecuelos lietuviai, 28 
puslapių ir gausiai iliustruo
tas. Jaunimo skyriuje aprašo
ma visa eilė jaunuolių, baigų 
šių ir siekiančių mokslo.

Jau beveik metus veikia 
«Simo Kudirkos» vardo litua 
nistinė šeštadieninė mokykla, 
kurią lanko 12 mokinių. Vedė 
jas — mokyt. J Kukanauza. 
Patalpos nemokamai duoda
mos Gavorskių šeimos, kurių 
sūnus moksleivis Eduardas 
yra ir mokyklėlės reikalų ve
dėjas. Mokyklos baldams su
rinkta apie 20© kr. Ypatingą 
dėmesį skyria mokyklai ir 
mišrios šeimos.

j aukštesnį karinį laipsnį Ve 
necuelos nepriklausomybės 
šventės proga pakeltas leite 
nantas Bolis Petruševičius, 
ėjęs kariuomenės nšimnko 

su svečiais «Grandinėle» ir 
«Čiurlionio» ansamblio parei
gas.

Venecuelos LB šalpos fon
das turi 78 narius. Tikslas 
yra remti artimuosius nario 
mirties atveju.

Korespondentė Audronė Su 
rosaitė Martinez Valencijoje 
užpildo kas savaitę kelis dien 
raščio puslapius, aprašydama 
socialinius įvykius.

Čiurlionio ansamblio vieš
nagė Venecueloje, kurioje 
koncertavo šešis kartus su 
virš 21,000 publikos iš viso, 
lietuviams kainavo apie 13 
tūkstančių kruzeirų, Lėšos su 
rinktos aukomis, kad net bu 
vo 1500 kr. likutis.

Saulių Sąjunga Dainavos 
stovyklavietėje JAV pravedė 
antrąją kultūrinę savaitę sto 
vykią, Diskusijose ir paskai 
tose dalyvavo apie 30 asme
nų. Temos: bendradarbiavi
mas su kraštu, saulių paskir
tis tremtyje, Amerikos lietu 
vių parama šaulių sąjungai 
1919 1921 metais, Dievui ir 
tėvynei, Klaipėdos kraštas ir 
jo reikšmė, Vyko dar St. Rū- 
kienės knygos «Grįžimas į 
laisvę» pristatymas, linksma 
vakaronė, foto paroda ir žu
vusių pagerbimas.

Anapilio Papėdėje
KAROLĖ PAŽĖRAITĖ

(tęsinys^

XXX NENORIU JOKIŲ CVILIKŲ

Vieną vakarą Juoze grįžo iš tėviškės labai 
prislėgta nuotaika. Jonė žiūrėjo j ją užjaučian
čiomis akimis, tačiau neklausinėjo, kas atsitiko. 
Ji niekad neklausinėdavo savo draugių, kas joms 
yra. Jos pačios jai papasakodavo savo išgyve
nimus.

Juoze šį kartą tylėjo, Bet netrukus Jonė, 
ruošdamasi užmigti, išgirdo kūkčiojimą. Neâèken 
té. Ne, ne, ji turi ją paguosti, Privalo.

— Kas tau, Juozyte, kodėl verki? — apka
binusi, besiblaškančią lovoje draugę, teiravosi.

Klausiamoji priglaudė savo drėgną nuo aša 
rų veidą prie Jonės veido ir vaikiškai suaima
navo:

— Aš nenorių jokių cvilikų!
— Kokių svilikų? — nustebo Jonė, pirmą 

kartą išgirdusi šį kapsų tarmės žodį.
— Nagi mama audžia rausvą languotą audė 

klą, kurį pas mus vadina cviiikiniu audeklu, o 
užvalkalus iš jo vadina cvilikais, — po ilgokos 
tylos paaiškino mergina.

— Nesuprantu, kam tau verkti? Nenori, tai 
neimk.

— Bet kad ji sako tuos cvilikus audžianti 
man, nes turėsianti ištekėti už kaimyno ūkinin

/

ko, kuris manęs norįs. Jis esąs turtingas,- jo tro 
bos, kaip dvarponių, šviečia iš tolo... Oi, Jonele, 
aš nenoria nė to vyro, nė jo dvaro, nė mamos 
cvilikų, — vėl pravirko mergina.

— Jei nenori, tai kaip gali tave tėvai vers 
ti? — nustebo Jonė

— Matai, juk jie mano tėvai, tai tari ant 
manęs valią, kol aš esu netekėjusi, — paaiškino 
Juozė, kaip savaime suprantamą dalyką

— Bet juk tu esi suaugusi, tarnauji ir pa
dedi savo uždarbiu seserims mokslo siekti. Tad 
jau turi savo valią, — įtikinėjo Jonė

— Tu taip manai? — nudžiugo Juoze. — O 
kaip tu darytum šiuo atveju? — vėl suabejojo. 
Mėnulio pilnaties šviesoj jos veidas išryškėjo 
blyškus, susirūpinęs,

— Savaime aišku, atmesčiau visokias pirš
lybas, ar tai mamytės ar pažįstamų. Iš viso, 
apie jokius kavalierius mūsų šeimoj nekalbama.

— Tai užtat, kad tu esi dar jauna. O aš už 
tave penkeriais metais vyresnė.

— Tas nieko nereiškia.
— Ir tu nepasisakei savo mamytei, kad čia 

tau peršasi gerai uždirbantieji vyrai?
— O kam ai turėčiau jai pasakoti apie to

kius niekus.
— Tai nėra niekai. Tau bus sunku išlaikyti 

visą šeimą. Ištekėjus būtų lengviau.
— Nenoriu nė vieno. Nė tavo giminaičio ver 

kiančiojoj — jau nekantriai sušuko Jonė.
— Jis jautrus, geras vaikinas. O kad apsi

verkia tai tavo kaltė. Per daug jautriai dainuoji.

— Nekalbėkim apie mane. Tai kaip, ar jau 
pasiduosi tėvų valiai, ir tekėsi už nemylimojo? 
— gana griežtai užpuolė Jonė draugę.

-- Tu tikrai manai kad aš galiu pasiprie 
Sinti tėvams“? — Jau pasiduodama draugės įtiki
nėjimams, dar paklausė Jonė.

— Žinoma.
— O, kaip gerai. Tai aš pranešiu tėvams, 

jog nenoriu jokio vyro..
— Ir jokių cvilikų, — pridūrė Jonė besišyp 

sančiomis lūpomis bučiuodama nurimusią drau. 
gę. — Kaip jis atrodo? - dar susidomėjo.

— Va, toks iš kelmo išspirtas. Ne, anaiptol, 
aš jo neniekinu, kad jis bemokslis ūkininkaitis. 
Ir aš ūkininkaitė ir neaukšto mokslo.. Bet man 
joks vyras nerūpi. Dar neužgijo mano žaizda.

- Taip ir sakyk. Ir užmiršk , tą nenorimą 
jaunikį.

Nenorėdama galutinai atbaidyti draugę Inuo 
santuokos su nemylimu vaikinu, Jonė kas vaka
rą vaidindavo pasipiršusiojo Juozei ūkininkaičio 
vaidmenį, juokingai parafrazuodama.

— Oi, oi, nekalbėk taip. Nenoriu aš jo. Ne
noriu. Bijau, — rimtai kratėsi Juozė.

(Bus daugiau)
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Kaip.gėles tap ir jaunimą 
reikia saugoti nuo šalnų ir 
nuo kenksmingų vabzdžių.

Kai pasižiūrim į abu S. Paulo chorus, ką regim? Tik 
vieną kitą jaunuolės jaunuolio veidą. Didžiausia choristų 
dauguma tai mūsų veteranai, jau atidainavę po 10, 20, kaiku 
rie net 30 metų. Nieko prieš juos neturim. Jais gėrimės ir 
didžiuojamės. Bet kai tie chorai yra sutirpę iki maždaug 
dviejų dešimčių asmenų, kai amžius ir mirtis be atodairos 
skina mūsų ištikimuosius, ir KAI JŲ PALIEKAMAS VIETAS 
NEUŽPILDO įMŪSŲ «JAUNIMAS, tai norom nenorom tenka 
klausti, ar ilgai dar skambės S. Paulyje lietuviška daina ir 
giesmė? Abu chorai ka tkar ėmis, viešai ir privačiai kviečia 
jaunimą įsijungti į chorus, Deja, pakvietimai nuskamba tar
tum mirštančio balsas

Nenorim čia imti kedenti klausimą kodėl taip yra. Ko 
dėl mūsų jaunimas nenori dalyvauti choruose. Toks pakede 
nimas galėtų būti daug kam nemalonus ir skaudus, ir tuo 
visvien chorų nepadidinsim. Tai kas daryti?

Iš įvairių galimų bandymų šį kartą siūlome visiems 
«Mūsų Lietuvos skaitytojams, kurie turit savo namuose jau
nimo nuo 16 iki 40- 50 metų, nuoširdžiai prašyti, raginti įsi 
jungti į artimiausią chorą. Primmkit jiems, kad bus didelė 
gėda S. Paulo lietuviams, jei nutils visiems laikams lietuviš
ka daina Brazilijoje. Tai bus jų atsakomybė, kad nenorėjo 
duoti savo tautos garbei nei savo balso, nei vienos kitos va. 
landos laiko, kai kitur duoda net savo laisvę ir gyvybę. Ar 
gi mes jau būtume taip labai tautiškai nusigyvenę?

Iki ateis jaunimas, tučtuojau°turėtų grįžti į chorus bu
vusieji choristai, kurių balsai dar nenutilo, ir kurie eilės me 
sų patyrimą turėdami, tuojau pat padidintu ir pagyvintų mū 
tų chorus! Laukiam, laukiami!

jaunose dienose, kankino jj 
visą gyvenimą. Dėl lietuvy
bės jis nepatiko seminarijoj 
lotynų kalbos mokytojui, bet 
tie persekiojimai buvo nau
dingi*. Dėlto toliau autorius 
apibrėžia jo gyvenimo kelią 
ir pasirinkimą: «Kentėjimai 
užgrūdino būdą ir sustiprino 
darbštumą, seminarija nusta 
tė katalikišką pasaulėžiūrą ir 
išmokė branginti kultūrines 
vertybes, akademija išugdė 
tobulybės troškimą savo as
mens ir visuomenės gyveni
mui. Friburgas iškėlė į. pa
saulinės kultūros geruosius 
plotus» (Arkiv. J. Matulevi
čius1).

Kentėjimai užgrūdino jį vi
sam gyvenimui ir parodė, ko 
reikia siekti. Jis stengėsi ge
rai pažinti savo laiko pasku 
tinį mokslo žodį tiek ideologi 
joje, tiek filosofijoje. Studijuo 
damas svetimuose kraštuose, 
turėjo progą gerai išmokti 
vakarų kalbas, kad galėtų vė 
liau naudotis jų kūryb.niais 
turtais Praktiškam gyvenime 
mokslo žinias gebėjo perteik 
ti eiliniams Varšuvos darbi
ninkams, padėdamas suorga
nizuoti ir ginti savo reikalus, 
mokydamas krikščioniško so
cialinio teisingumo. ocialinį 
mokslą perteikdamas savo tė
vynėje, jis rado tinkamų žo
džių, kad to meto žmonės jį 
teisingai suprastų. Kantrybė 
ir meile savo artimui jis pa
ruošė daug socialiniam gyve
nimui plėsti darbininkų. O ta
pęs Petrapilio akademijos pro 
fesorium, jis socialinei krikš
čionybei padėjo teoretinius 
pagrindus ir paruošė būsi 
mam Lietuvos nepriklauso-
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main gyvenini ui ši ossrities 
valstybininkų.

Kadangi liga jo neapleido, 
o darbai nelaukė, tai arkiv. 
Matulaitis savo kantrybe per 
trumpą laiką pasiekė didelių 
laimėjinų gyvenime. Tapęs 
Vilniaus vyskupu, jis įrodė tė 
višką meilę visoms tauty
bėms, o paskirtas Švento Sos 
to delegatu kantriai tvarkė 
Lietuvos bažnytinius reikalus 
ir administraciją.

Šventasis yra krikščioniš
kas didvyris, įvykdęs savo 
gyvenime evangelinę pasiun 
tioybę. Kai iškeliamas ku
rios nors £nors tautos nario 
gyvenimas ir krikščioniška 
tobulybė pavyzdžiu likusiems 
žemėje, džiaugiasi visa krikš
čionija, juoba džiaugiasi ta 
tauta, kuri savo tarpe yra iš 
auginusi tokį didvyrį.

Arkiv. Jurgio MatulaJčio gy 
venimas ir darbai, krikšč o- 
niška kantrybė ir ištvermė 
siekimuose, artimo meilė ir 
pasiaukojimas krikščioniš
kiems idealams yra įtiktai vie 
na jo gyvenimo žymė, neišny 
kusi ir šiandien. Jo. pėdomis 
seka jo sukurtų ar reformuo
tų vienuolijų ariai, jo pavyz 
džiu gali sekti ir šio meto 
kiekvienas krikščionis savoj 
aplinkoj, nes jo gyvenimo lai 
kotarpis dar toks artimas ir 
dar pulsuoja visišku šviežu
mu. To, ką jis anuo metu siū 
lė ir fko siekė, ko norėjo, 
krikščioniškas pasaulis tebe
siekia dar ir šiandien. O kai 
kuriems kraštams dar reikės 
dešimtmečiu, kol pajėgs pa
siekti geresnių va’sių sočia i- 
nio teisingumo srityje.

arkiv. Jurgio Matulaičio ir 
mūsų tėvynė jau taip ilgai 
blaškoma vėtrų, kurios net 
kelis kaltus svetimųjų ran
komis yra sunaikinusios jos 
laisvę. Tačiau šimtmetis jau 
sudaro tokį nuotolį, kuriame 
galima platesniu žvilgsniu a 
pimti jo gyvenimą ir geriau 
suvokti jo dvasinį veidą, iki 
šiol dar tebespindintį jo dar 
bų ir gyvenimo pėdsakuose. 
Jis buvo vienas tų mūsų vy
resniųjų brolių, kurie dar pa
žino carinės Rusijos vergiją, 
išgyveno laisvės atgavimo 
džiaugsmą ir.^tarnaudamas sa 
viems svetimų valdomame 
Vilniuje, rodė meilę net sve 
tintiesiems ir jį persekioju
siems.

Kai šiandien žvelgiame į 
tą netolimą praeitį, taip ir re 
gimė ne tik arkiv. Matulai
čio, Let ir visos tautos liki- 
minį kelią Jo nereikia nu
brėžti, o tik apie jį pamąsty
ti. Tauta ir paskiri jos nariai 
išgyvena savitą likimą, kuria
me dažnai reikia blaškytis, 
dirbti visiems ir būti naudin
gam žmonijai Arkiv. Matulai
tis tai atliko savo tautai ir 
žmonijai Dievo tarnyboje.

Nuo jaunystės arkiv. Matu
laitis išmoko kantrybės ir iš 
tvermės. Jo amžininkas ir 
draugas vysk. P. Būčys rašo: 
«Jaunatvėje į žmogau® sielą 
susikrauna tos jėgos, kurios 
paskui veikia, kol esi gyvas». 
Kaulų džiova, pasireiškusi

garbą. Galima tikėti, kad jo 
gyvenimo šventumas greitai 
apsiaus jį šventojo aureole, 
ir gyvieji jo broliai, išsisklai 
dę po pasaulio, plotus, galės 
dar geriau įsižiūrėti į jo gy
venimo turinį. Ypač jį reikia 
prisiminti, kai spalio pabai
goj rengiamasi jį bent Chica- 
goje viešai pagerbti pamal
domis ir specialia akademija 

šimtas metų teišgyvenu
siam tik 57 rios metus nėra 
ilgas laiko tarpas. Juoba, kad

Drauge ir darbeliai malonesni!

ŠVENTOJO AUREOLĖ

Asmenybes
Ne kartą jau kalbėjome 

apie arkivyskupą Jurgi Matu
laitį, kurio šventuoju paskel
bimo byla šiuo metu sėkmių 
gai vedama. ŠiemeŲsuėjo šim 
tas metų nuo jo gimimo, bet 
dar yra gyvų liudininkų, jį

kilnumas
pažinojusių, jį girdėjusių, jo 
pavyzdžiu sekusių ir jį iki 
šiol gerbiančių. Jį prisiminti 
reikia dažniau, nes tai vie
nas tų mūsų tautos atstovų, 
kurie savo asmenybės kilnu
mu užsitarnavo žmonių pa-
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VZel ina
UŽ IB IGÉ KERMOŠIUS

Su paskutiniu spalio sek
madieniu užsibaigė Vila Zeli- 
nos kermošius. Užsibaigė su 
pima fantų likvidacija, su pa
kilia dvasia

Kermošiaus organizacinis 
komitetas, suvedęs, paskelbs 
rezultatus. Bet jau iš anksto 
galima pasidžiaugti, kad ker
mošius gražiai praėjo, žodžiu 
— pavyko. Ilgai neužsitęsęs, 
perdaug uenuvargino nei ren 
gėjų, nei lankytojų; plačiai 
išgarsintas ir sklandžiai pra
vestas, davė ir finansinio pel 
no. Bet didžiausia — ir svar 
blausia — nauda tai glaudes
nis sutikimas, bendrų jėgų iš
bandymas, gyvas kon aktas 
tarp vienų ir k tų ir susidary
ta išvada, kad «čia dar gali
mi dirbti ir, užsibrėžus tiks
lą, sujungtom jėgom galima 
pasiekti». įdėta darbo ir pa
tirta nuovargio; bet nuovar
gis, po gero nakties poilsio, 
jau užmirštas, gi tuo tarpu 
iššauktas ir patirtas solidaru 
mas pasiliks ilgam.;

Užbaigtuvėms atžymėti atei 
nantį sekmadienį (7.XI) ren
giama visų kermošininkų iš
kyla. Numatyti net du pulma 
nai. Tai dar kita iniciatyva 
kuri savaime inkilo; ir ji skir 
ta daugiau žmonėms «suce
mentuoti».

Dalyvis
II—II 
iiaaBBiii

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, 363. Visai arti prie bažnyčios 
aikštės. Pasinaudokite! z

JONAS JAKUTIS
RUA COSTA BARROS, 352

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

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

DR. ANTONIO S I A U LYS
C. R. M. 10.647

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

Especialista em Obstetrícia pela Maternidade de S. Paulo
Clinica de Adultos e Crianças — Mole© ms de Senhoras 

Partos — Operações
Horário; Das 12 as 14 e das 1» as 21 horas

Jonsultorio e Residência RUA DOS TRILHOS, 1576 
Mooca5 Fone 92-3991

SPAUDOS BALIUS'
Šv. Juozapo Brolija skel

bia, jog metinį spaudos balių 
rengia šių metų lapkričio 21 
dieną Zelinos Jaunimo namų 
patalpose. Balius prasdės tuo
jau po 11 vai mišių. Prašo
me visus, kuriems dar rūpi 
mūsų lietuviško laikraščio rei 
kalai, niekur tą dieną neišva 
žiuoti, bet tą sekmadienį skir 
ti spaudos baliui! Jūsų para
ma labai reikalinga!

7ELIN EČIAI RIO

Nemaža dalis Rio de Janei
ro lietuvių kolonijos susirin
ko šeimyniškai šventei su sve 
čiais iš S. Paulo sekmadienį, 
spalio 31 diena

Lietuviškose pamaldose da
lyvaujantieji pripildė koply
čią ir išsiliejo į ko idorių. 
Vargonams pritariant giedojo 
šeimos ir 17 «Žilvičio» narių 
iš S. Paulo. Pamoksle klebo 
nas P. Ragažinskas pasidžiau 
gė gražiu lietuvių bendravi
mu, o generalinis vikaras Z. 
Ignatavičius portugališkai pa 
sveikino visus susirinkusius. 
Koncelebravo su klebonu 
kun, J. Janilionis ir kun. A. 
Saulaitis.

Po Mišių Rio šeimininkės 
apkrovė va šių stalą, prie ku 
rio pažįstami šnekučiavo. Sve 
čių tarpe buvo ir dvi seserys 
kazimietės iš Čikagos* Žilvi- 
tiečiai pasinaudojo proga — 
apžiūrėti miestą prieš vakar’ 
nę programą.

Antanas Gaulia pradėjo va
karą, portugališkai apžvelgda 

mas lietuviškos veiklos tiks
lus ir prasmę. Sekė svečiai 
— «Žilvitis», ^vadovaujamas 
mok, M. Vinkšnaitienės, ku
rie pašoko Gyvatarą, Žioge
lius. Blezdingėlę. Publika nuo 
širdžiai plojo.

Juos sekė brazilų mergai
čių grupė, pamokyta J. Žaidy 
tėe, iš Instituto de Educação, 
pašokdama Kalvelį ir Sukti
nį. Tik grupės mokytoja lie
tuvių kilmės, o rūbai paeko 
kinti iš visos kolonijos. «Žilvi
tis» paaainavo «Geras vyras» 
ir kelias kitas dainas su jude 
siais, gale pašokdamas Kub’ 
lą. Akordeonu grojo Ant Alek 
navičius.

Mokyt. M, Vinkšnaitienė 
prisiminė, kad prieš 15 metų 
ji pamokė tautinių šokių Rio 
mieste, o jaunoji mokytoja 
šokius išmoko iš p. Saurusai- 
tienės. Jane Žaidytė portuga
liškai dalyviams pristatė Lie
tuvą ir lietuvių tautą

Svečiai vaišinosi, bandė sa 
vo laimę loterijoje, ku ią su
ruošė Uršulė Gaulienė Sekė 
8vietiški šokiai.

Pirmadieni kolonijos pagrin 
diniai veikėjai pavaišino sve 
čiu8 iš S. Paulo pietumis ir 
kartu danavo visą eilę lietu 
viškų dainų. M. Vinkšnaitienė 
padovanojo juosteles toms 
še.moms, kurios šokėjus bu 
vo priėmusius.

Jauki programa maloniai 
suartiao abiejų miestų lietu
vius. Laukiama kitos tokios 
progos. < 
«■—II 
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VAŽIUOJAM!!!

Šio mėn 15 d, dr. EI Drau 
gelio kuopos at-kai organi
zuoja išvyką pas DĖDĘ JUO
ZĄ ir kviečia prisijungti vi
sus, kurie norėtų jį aplankyti.

Jau yra užsakytas specia
lus autobusas. Užsiregistruo
ti reikia šią savaitę pas Van
dą Pilypavičiutę vakarais Jau 
nimo Namuose arba telefonu 
274-1671. Mokestis.- suaugu
siems 10 cr., vaikams ir jau 
nimui 5 cr.

Išvažiuosime 7 vai. ryte ir 
grįšime 7 vai. vakare.

Didelis pasirinkimas medžiagų ir skoningas 
pasiuvimas, LAURO SANDRON vyriškų rūbų

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

São Paulo
Medžiaga parduodama ir išsimokėjimui 

teikite ir įsitikinkite medžiagos ir darbo kokybe ir kaina

Aleksas Kalinauskas
< Advokatas

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

Rezidencija: Raštinė:
R. Joaquim Piza, 204 . 15 de Novembro, 244

Tel. 31-2548 4;o-Sala 19- Tel. 37-0324
no 14,00 iki 18,00 vai.

PASKUBĖKITE’.!

Kas tuojau pat užsisakys 
«Mūsų Lietuvą ateinantiems 
metams, prisiųsdami pinigus 
iš anksto, tiems prenumerata 
bus sena — tik 25 kruzeirai 
Po Naujų metų nieko neži
nom kas įvyks su kaina. Siųs 
ti galima arba pašto perlai
dą" arba asmetinius čekius 
šiuo vardu: «JUAN BRUŽI- 
KAS, Caixa Postal 4421,01(00 
S. Paulo, ESP.
n—U 
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IEŠKO:

Gustav Radtke, Vokietijoje 
ieško savo brolio Carlos 

IRadtke gyvenusios Rua To
bias Barreto, 238, S. Paulo,

IIMBMMII 
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SV, KAZIMIERAS
PENK1OL KTOS T. VLADO 

M KALAUSKO mirties meti
nės bus paminėtos sekmadie 
nį, lapkričio 28 d. 17 valan
dą Šv, Kazimiero salėje. Kvie 
čiu ko gausiau dalyvauti to 
uolaus ir pamilto misijonie 
riaus paminėjime.

Tą pačią dieną 15 valandą 
bus ir Lietuvos kariuomenės 
paminėjimas, rengiamas Bra
zilijos L Bendruomenės.

Šv..‘ Kazimiero parapjos 
Klebonas

n——n 
:i——i

Vėlinių mišiose šiemet da
lyvavo daug žmonių. Tėvai 
J. Bružikas, P. Daugintis ir 
J Kidykas lietuviškai atgiedo 
jo egzekvijas, ajkojo šv. Mi
šių auką. T. Kidykas pasakė 
pamokslą.
II—11 
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KUNIGAS BENDORAITIS 
DĖKOJA:

Kaip atsimename Rondoni- 
jos teritorijoje Guajara-Mi
rim vyskupijoje darbuojasi ku 

G 
nigas A. Bendoraitis ir kad 
šiais metais sudegė dalis jo 
misijos pastatų. Tai paskel
bus mūsų laikraštyje Keletas 
gerų širdžių atsiliepė ir pa-

ATSKIRO NUMERIO
KAINA 0,40

siuntė jam aukų. Kun. Bendo 
raiti» spalio 18 d. pasiųstame 
laiške rašo T. Bružikui;

«Leiskite man šiandien, mie 
las Tėveli, nuoširdžiai Jums 
padėkoti už piniginę talką 
mūsų misijoms. Ta pagalba 
šiais metais mums yra labai 
reikalin a, nes statau 40 lo
vų ligoninę, polikliniką, bai
giau statyti vietą ligoniams 
priimti (consultorio) laborato
riją, farmaciją, sterilizacijos 
bei operacijoms kambarius. 
Kitais metais pradėsiu statyti 
ligoninę, Iki šiol dirbau sun 
kiose sąlygose. Per mano 
rankas kasdien praeina apie 
80 ligonių ir daugiau. Visiem 
duodu vaistus veltui, nes be
veik visi yra neturtingi. Gra
žioje Amazonoje <jau beveik 
10 metų kaip kovoju su badu 
epidemijomis ir ligomis. Jei 
Rondonijos indėnai ne visi 
dar išmirė, turi padėkoti mū 
sų medicinos centrui.

Kas mėnesį 10 uienų pra
leidžiu keliaudamas 10 dienų 
medicinos laivu, nes esu vie 
nintėlis gydytojas Guaporė 
srityje. Šis laivas yra 30 me 
trų ilgumo. Jis jau du kartu 
nuskendo ir vieną kartą su
degė, teko vėl atstatyti. Pen 
kis kartus persirgau malari 
jos liga, vieną kartą gpsitako 
ze. Bet Dievas yra tikrai di
dis. Jo palaimos niekad man 
netrūko. Brangus Tėveli, pa 
dėk man padėkoti Aukščiau 
šiam, nes man pačiam trūks 
ta žodžių padėkai Jam iš 
reikšti. Šiais metais minėjau 
20 metų kunigystės. Laikas 
prabėgo nepastebimai, prabė 
go nepastebimai, pradedu sen 
ti, o darbui nematau galo.

Nors ir esu pavargęs, bet 
jaučiuos laimingas, visų esu 
mylimas, neturiu laiko medi 
tacijoms. Visas mano darbas 
ir laikas priklauso Dievui.

Malonėkit perduoti mano 
nuoširdžiausią padėką vi
siems mūsų geradariams, pa 
įėmusioms mūsų misiją savo 
aukomis ir maldomis.

Su nuoširdžiausiais sveiki
nimais
Jūsų kun. A. F. Bendoraitis

Jo adresas yra Centro Me 
dico Social da Prelazia Gua 
jara-Mirim.

Teritorio de Rondonia

uãõãii '

KAM REIKALINGAS NE
MOKAMAS BUTAS, kreipki
tės «Mūsų Lietuvos» redak 
ciją. Viena šeima, išsikelda
ma gyventi į kitus namus, no 
ri priimti į senuosius namus 
nemokai gyventi juos prižiū 
rėti, apie tai sužinoti galima 
redakcijoje.
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