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anksčiau tūpusioje žinutėje šia 
me laikraštyje.

Visy džiaugsmas tačiau bu
vo atmieštas gilaus skaus
mo dėl p. Tudrių šeimą iš 
tikusios tragedijos: tq dienq 
Kažų kapuose buvo palai
dotas jų sūnus Alfredas.

Šio «Musu Lietuvos» Nr.

Garbes Leidėjos yra

CNLTt IIK IIIL UTIE

viams yra pirmenybė.

Registruotis galima: Zeli- 
nos ir šv. Kazimiero klebo 
nijose, pas p. J. Čiuvinską 
ir Arūną Steponaitį (rytais 
tel. 61-2181, ramal 64).

Daugiau informacijy bus 
vėliau.

Sunkiai sužeistas, jis mirė 
lapkričio 5 d. naktį.

Laidotuviy apeigas atliko 
ir pamokslq pasakė prel. Z. 
Ignatavičius lapkričio mėn. 14 
d., 11 vai. lietuviy parapijos 
bažnyčioje bus už jo vėlę 
pamaldos. Ponus Tudrius dėl 
jy brangaus sūnaus mirties 
nuoširdžiai užjaučiame.

PETRAITYTĖJ
ALFONSO IR ROŽĖS PETRAIČIŲ DUKROS.

Onutė švęsdama savo 19-tqjį gimtadienį, kartu uždirbusi 
savo pirmqjq algq, nori tuo būdu paremti lietuviškq spaudq.

Arūnas Steponaitis

Brazilijos Lietuvių P.LJ.K. 
Pirmininkas.

MŪSŲ LIETUVOS
Jau koks mėnuo laiko, kaip mielieji skaitytojai gaunate 

ML pavėluotai, kaikurios žinios neįdedamos, įkimšta neaktu
alių klišiu. Tai atsitinka todėl, kad sulaužius ’spaustuvininkui 
p. Broniui Sukevičiui koja, jis nebegali ateiti darban. Vie
nam pačiam rinkėjui p. Algiui tenka raides ir išbarstyti ir 
vėl surinkti. Pirmiau p. Sukevičius išbarstydavo, o p. Algis tik 
rinkdavo, ir tai vos vos spėdavo laiku viskq atlikti. Dabar jo 
kiu būdu nebeįmanoma atspausti laikraštį iki ketvirtadienio 
piety, ir po piety jį išsiuntinėti.

Antra bėda. Jau keletq savaičiy bespaudinant laikraštį 
sugenda persenusi spaudinimo mašina. Jos dalys tai sulinks 
ta, tai sulūžta. Tik todėl, kad p. Aleksandras Bumblis malo 
niai sutiko savo spaustuvėje atspausti paskutinį puslapį, ga
lėjo laikraštis išeiti per paskutines tris savaites. Už tokį ma
lonų pasitarnavimq nelaimėje p. Aleksandrui Bumbliui čia 
«Mūsų Lietuvos redakcija ir administracija taria nuoširdų 
ačiū.

RIO DE JANEIRO

Ponia Uršulė Gaulienė š. 
m. lapkričio mėn. 7 dienq 
šventė savo 77 mėty sukak 
tį. Ta proga mišias koncele 
bravo mons. Z. Ignatavičius, 
kun. J. Janilionis ir kun. F. 
Jakubauskas. Pamokslq paša 
kė kun. janilionis, iškeldamas 
kilnią, patriotiškai religinę p. 
Gaulienės veikla. Našlė, su 
mažais vaikais palikusi, ji su
gebėjo gražiai išauklėti savo 
tris sūnus: Romualdq, Antanq 
ir Kazimierq, kurie dabar yra 
mūsų Kolonijos vieni iš pagrin
dinių ramsčių.

Portugalų kalba žodį tarė 
kun. F. Jakubauskas.

Po pamaldų, p. Gaulienė su 
savaisiais visus pavaišino. Čia 
vėl jubiliatę sveikino mūšy Ko 
loniįos iškalbi oratorė p. Te
klė Savickienė.

Redakcija atsiprašo p. U. 
Gaulienę dėl per neapsižiurė 
jimq įvykusios klaidos, pajau 
ninant jq net trejais metais,

Brazilija.
GERA PRADŽIA

Šių mėty liepos 1 diena 
pradėta vykdyti Socialinės In
tegracijos programq (PIS). Pa
gal tq programq darbininkai 
dalyvauja įmonių pelne. Paga| 
Caixa Economica direktorių 
pranešimq, iki spalio mėnesio 
galo fabrikų, dirbtuvių, preky
bos namų savininkai ir įvairios 
institucijos jau sumokėjo nusta 
tytas sumas pinigo į tq fondą 
— 200 milijonų kruzeirų.

Caixa Economica Federal 
pradeda tuos pinigus sko
linti įvairioms privačioms įmo
nėms ir firmoms, imdama nuo 
7 iki 9 procentų palūkanų Ir 
monetarines pataisas. Tie pini
gai tuo būdu augs ir įgalins 
statyti naujus fabrikus bei dirb 
tuves, kurios duos daug naujo 
darbo darbininkams ir tarnau
tojams.

Ateinančiais metais darbinin 
kai (jų yra apie 12 milionų) 
gaus nuošimčius ir monetarines 
pataisas už tuos pinigus. Tie 
pjnigai bus įrašomi į kiekvie-

nam darbininkui išduosimq tr- 
krq PIS knygutę. Pinigus darbi 
ninkai galės atsiimti vesdamie- 
si, pirkdami namus, mirties ir 
kai kuriais kitais atvejais.

SKAUDI NELAIMĖ

Susidūrus traukiniams neto! 
largo Pompeia užmušta 8, su
žeista 100 žmonių, iš jų 20 
sunkiai.

Plačiajame 
Pasaulyje

EGIPTAS. Nušautas Jordani 
os ministras pirmininkas Was 
fl EI Tali. Nušovė palestinie
čiai teroristai, keršydami jam 
už ^sunaikinimą palestiniečių 
partizanų. Kokiu kerštu dega 

j kaikurie arabai liudija ir tai* 
kad trys žudikai, paleidę į 
Tali paskutinius šuvius Sarato 
no viešbučio prieangyje, tuo
jau suklaupė šalia lavono Ir 
gėrė jo dar karštq tekant! 
kraują. Policijos suimti, jie tuo 
savo darbu didžiavost ir paša 
kė, jog taip būsiąs sudorotas 
pats Jordanijos karalius Hus- 
seinas ir visi, kurie varžys pa 
lestiniečių partizanų veiklą.

Jei šią šią savaitę mašinq ir sutaisys, ta! iki p. Br. Šu- 
kevičius grįš prie darbo (gal šių metų gale) vistiek bus sun
kumų laikraštį surinkti ir atspausti. Prašome mieluosius skai- 
skaitytojus turėti kantrybės iki Naujų Metų. Iki to laiko tiki
mės tq reikalq kaip nors, sutvarkyti, kad M. L. galėtų regu
liariai ir gal net 8 puslapių išeiti.

M. L. Redakcija ir Administracija

KELIAUKIM DRMJet!
Ateinančių metų birželio gale gerokas būrys mūsų jau 

nimo skris Amerikon j II Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongre- 
sq, stovyklq ir tautinių šokių festivalį.

Ekskursija išskris birželio 28 ir ten išbus visq mėnesį. 
Kelionei yra nomuojamas visas lėktuvas. Kadangi jaunimas 
viso lėktuvo nepripildys, tai atliekamas vietas išnaudoti kvie 
čiami visi, kas tik nori nuvykti Amerikon savo gimines, drau 
gus aplankyti, ar jaunimo kongresu ir visais kitais parengi
mais pasigėrėti.

Kelionė ten ir atgal kainuos tik 450 dolerių, t. y. maž
daug pusę reguliarios kainos. Pinigus galima ar visus iš kar 
to įmokėti, ar dalimis. Mokėti galima tuojau (po 400 
kruzeirų kas mėnesį) ar pradėti mokėti vėliau ir baig 
ti išmokėti sugrįžus, kaip kam patogiau.

Labai svarbu ko greičiau sužinoti keliauti norin
čių skaičių, t. y. iki šio mėnesio galo. Jei vieni lietuviai ne 
pripildysim lėktuvo, teks priimti ir nelietuvius, bet lietu-

Lietuvos nacionalinė 
M.Mažvydo bibliolcka

Prezidentas Niksonas vyks 
Kinijon vasario 20 dieną. Ten 
prabusiąs septynetą dienų, ap
lankysiąs kaikuriuos miestus, ir 
žinoma, tarsis suf diktatorių 
Mao-tse-tungu politiniais ir ki 
tais klausimais.

Brazilijos prezidentas gen. 
Medici Amerikoje praleis tik 3 
dienas, kur jis išvyks šio mė
nesio 6 dieną.

EUROPA

Dešimts Vakarų Europos kraš 
tų reikalauja, kad Amerika nu 
vertintų iki 5 procentų savo do 
lerį. Vokietija ir Japonija taip 
pat pasižada tuo atveju nu. 
vertinti savo pinigus ir tuo bū 
du gelbėti pasaulį nuo naujos 
didelės infliacijos.
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Jaunimo Metu Šūkis: Jaunimo darbas ir širdis — lietu 
viu tautos ateitis. Metai atidaryti JAV-se spalio mėnesi.
JAUNIMO KONGRESO PROGRAMA

PLJK komitetas jau išsiuntė birželio 30 — 
liepos 4 Čikagoje vyksiančio kongreso progra
mos projektą. Numatytos trys programos rūšys: 
paskaitos: bendri pokalbiai ir paskiri pokalbiai.

Pagrindinės paskaitos trys Lietuvių jauni
mas išeivijoje: prasmės beieškant; Jaunimas ir 
pavergta Lietuva, Kokie mes būsime 2000 me
tais?

Bendrų pokalbių numatyti tik du: Tautinio 
identiteto ugdymas išeivijoje, Jaunimo vieta Lie
tuvių Bendruomenėje.

Paskirų pokalbių siūloma šie: Jaunimo or
ganizacijos — kaip jos veisia, bendrauja, kur 
eina; Tėvų kalbos mokymas šeimoje — ką dary 
ti, kad vaikai kalbėtų ir rašytų lietuviškai; Ar 
išeivijoje Įmanoma lietuviška kūryba; Jaunimo 
vaidmuo Lietuvos laisvės siekime; Tėvų-vaikų 
santykiai išeivijoje — nesusipratimai ir jų spren 
dimas; Jaunimo ansambliai, teatro, sporto gru
pės — kaip jos susiorganizuoja ir kodėl jų rei
kia; Jaunimas ir narkotika; lituanistikos ir kitų 
kitų mokslų galimybės pietų ir šiaurės Ameriko 
je, Australijoje ir Europoje;

Planuojami trys paskiri pokalbiai anglų kai 
ba: Baltų jaunimo — estų, latvių ir lietuvių — 
bendravimas; Neiš.-pręsta Amerikos lietuvių pro 
blema — kaip suartinti skirtingų laikotarpių 

ateivius; Lietuviai ir kylantis etninių grupių są
moningumas.

Programos dalykai bus pravesti Įvairiais bū 
dais = simpoziumais, debatais, referatais ir kt.

JAUNIMO STOVYKLA KANADOJE
Stovyklos programa pramatyta šešioms die 

noms po kongreso. Ji turės dvi dalis; Lietuvių 
kurtūros pristatymas ir pratybos.

Kultūra bus pristatyta šešiomis paskaito
mis: kalba literatūra, tautodailė, architektūra, 
muzika ir dainos, tautiniai šokiai.

Pratybų tikslas yra artimiau supažindinti, 
jaunimą su lietuvių kultūra ir gyvenimu. Prama- 
tomi šeši pratybų būreliai, kurie tęsis per visą 
stovyklą; rankdarbiai, lietuviški papročiai ir val
giai, tautiniai šokiai ir žaidimai, lituanistinis au 
klėjimas, veiklos metodai organizacijoje ir ben
druomenėje, žurnalistika.

IEŠKOMI PASKAITININKAI

PLJK programos komisija kreipėsi j Brazi
lijos JK komitetą, vadovaujamą Arūno Steponai
čio, kad pasiūlytų asmenų tarp 18—35 metų am 
žiaus įvairiems į rogramas dalykams pravesti ar- 
simpoziumuose dalyvauti.
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Studijų savaitės išsami pro 
giama jau buvo ML atspaus 
ta. Kas domėtųsi programoje 
dalyvauti, tesikreipia j J K 
komitetą dviejų savaičių bė
gyje, kad laiku būtų galima 
iš Brazilijos apie siūlymus 
pranešti.

ŠVIETIMAS

Dienraščio Draugo veda
majame apie lituanistinių mo
kyklų mokytojų paruošimą ra 
šoma: lituanistinės mokyklos
mokytojo didžiausias dėme
sys turi būti sutelktas j savo 
mokinių pažinimą, nes be to, 
neįmanomas priėjimas prie 
mokinio ir jam žinių su
teikimas. Mokymo būdas, 
kuris buvo tinkamas nepri 
klausomybės metais ar mo

kyklų laikais, yra jau nebetinkamas, kaip ir ne 
betinkami ano meto vadovėliai ir kitos mokymo 
priemonės. Reikia ieškoti naujų būdų, naujų ke 
lių, naudotis modernesnių pedagogų patarimais 
patirtimi, lektūra.»

Hamiltono, Kanadoje, klebonas mons. dr. J. 
Tadarauskas Argentinos lituanistinėms moky
kloms Avellanedoje, Temperley ir Lanus Oeste 
padovanojo $100 vertės knygų ir vadovėlių.

Grand Rapids, JAV, lituanistinė mokykla 
pratęsė esamus šešis skyrius septintuoju, ka 
daugi mokiniai, šešis baigę, pageidavo toliau mo 
ky iŠ. *

Penkioliktoje neo-litusnų stovykloje JAV-se 
dalyvavo 69 studentų ir studenčių.

MUSŲ ŽYMESN EJl

Dvynukai Astra ir Alfredas Šalčiai, gimę 
1944 metais, koncertuoja JAV-se vokiečių kolo
nijose, kadangi savo dainomis ir plokštelėmis 
pagarsėjo Vokietijoje. Suruoštas ir koncertas lie 
tuviams Čikagoje.

Trys lietuvaitės iš JAV su muzikos ir meno 
mėgėjų grupe dalyvavo kelionėje po Europos 
meno ir muzikos centrus.

, Anapilio Papėdėje
KAROLÈ PAŽĖRAITĖ

. (tęsinys^

IŠ JONĖS DIENORAŠČIO

1922.10.28. Popiet garsiai skaičiau mamytei 
Gogolj, ir juokėmės iš jo sąmojingų posakių ir 
tipų apibūdinimų. Mudviem besijuokiant, atėjo 
Jadzė. Ji žvilgterėjo nustebusi į mudvi ir tarė: 
Ar jūs nieko nežinot? —

— Kas atsitiko? — paklausiau nusigandusi, 
su skausmingu įtarimu laukdama smūgio.

— «Nagi Jurgis Tauras žuvo nuo žmogžu
džio rankos». —

— Ką tu sakai? Žuvo, kaip tai žuvo? — ne
sąmoningai pakartojau. «įvyko", — Kažkas vėl 
man sušnibždėjo, gal norėdamas įrodyti savo ne
klaidingumą.

Taip, įvyko. Kas dabar bus? Kas dabar bus? 
Kas dabar bus? Nusileido juoda uždanga. Baig
ta.

Paskui Jadzė papasakojo, kad Jurgis tą 
dieną, kada stovėjo iš ryo prie fotografijų vitri
nos, nesusilaukė vežimo iš tėviškės tenuėjo pės 
čias į namus atsisveikinti su namiškiais, nes ki 
tą dieną jau turėjo išvykti Vokietijon. Pakeliui I 
namus priėjo prie jo nepažįstamas vaikinas, ir 
juodu drauge toliau ėjo, kalbėdamiesi. Jis, ma
tyt, pasipasakojo vykstąs studijuoti Vokietijon, 
ir bendrakeleivis, tikėdamasis rasti pas jį pini
gų, tvojo kirviu Taurui per galvą.

— Kirviu, kodėl kirviu? — pakartojau skaus 
mingai.

O Jadzė toliau pasakojo, kad žmogžudys 
sugautas ir prisipažinęs jį nužudęs. Tauro lavo
ną surado Atesnykų ežere, prie pati kranto.

— Poryt bus laidotuvės. Važiuoja mūsų va 
dovybė pasakyti jam paskutinį sudie. Gal nori 
prisidėti prie vainiko pynimo? - paklausė Ja
dzė. — Įduotume važiuojantiems.

— Žinoma, žinoma, — sutikau, nuleisdama 
akis, kad ji neišskaitytų jose skausmo.

Sutarėm ryt sueiti pas mu s.
Aš Jadzę palydėjau ligi namų. Nebegalėjau 

namuose būti. Nenorėjau mamytei rodytis su sa
vo skausmu. Juk ji nieko nežino.

Iš lėto grįžau namo.
Įvyko. Tikrai įvyko, kartojau išvarginta 

skausmo. Viskas yra tiesa. Ir mano nujautimas 
ir atsisveikinimas su juo. Ir Kažkas nemelavo. 
Dabar man aišku, kodėl aš paskutiniu metu jo 
vengiau. Sako, kad šuo, nujausdamas artimą sa 
vo šeimininko mirtį, staugia, bėgdamas nuo jo. 
Ir man tada vadovavo gyvyliškas instinktas ir 
žmogiškoji intuicija.

Kaip aš toliau gyvensiu? Be jo, be svajo' 
nių apie jį?

Pergalvojau mudviejų pažintį. Prisiminiau 
pirmąjį jo rankos paspaudimą ir paskutini. Kai 
susirinkime, mano ranka sudrebėjo jo rankoj, o 
ats,sveikinant prie Kurijos, jo ranka suvirpėjo. 
Matyt, jis irgi pajuto, kad paskutinį kartą su ma 

. n i m matosi. O paskui jis taip nudžiugo manepa- 

matęs gatvėje su Jgėlėmii... Dar niekad tokio 
nuoširdaus, spindu'iuojančio džiaugsmo, mane su 
tikęs, jis nebuvo parodęs, kaip tą paskutinį kar
tą. Kaip spindėjo jo akys Į mane žiūrint! Jis bu
vo laimingas, mane pamatęs. Taip, laimingas 
kaip ir aš. Ir jis tai išskaitė mano akyse.

Parėjus namo, surinkau nosines ir pradė
jau skalbti. Turėjau ką nors veikti, turėjau ką 
nors veikti... Ne nerimas mane nukamuotų. Ir ne * 
norėjau savo kančios rodyti mamytei. Juk ji nie 
ko nežino apie mano jausmus. Tačiau, beskalb
dama, neiškenčiau ir apsiverkiau. Pasijutau vie
niša, pasimetusi skeveldrėlė milžiniškame pa
saulyje. Niekam: niekam, niekam nereikalinga.

Mamytė pastebėjo mano ašaras.
(Bus daugiau)
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JAUNIMAS 
STEBINA IR MOKO

Prieš akis guli ant stalo 55 dideli puslapiai apyskaitos. 
Ją išsiuntinėjo iš Amerikos Antrajam Pasaulio Lietuvių Jau
nimo Kongresui rengti komitetas. Čia surašyta ne svajonės 
planai, ką jaunimas norėtų padaryti, o jau nurodoma viskas 
kas iki šiol atlikta: kokios komisijos suorganizuotos, kaip ir 
ką jos jau nuveikė. Čia patiekta smulkiai nustatytos kiekvie 
nos komisijos darbų programos, ir kas bei kaip jas derina ir 
prižiūri, kad viskas būtų laiku ir kaip reikiant atlikta. Taip 
pat smulkiai išpasaKojama, kas dar lieka artimiausiu laiku 
atlikti. Šias eilutes rašančiam teko matyti daug įvairių suva
žiavimų bei organizacijų komitetų, valdybų bei komisijų po
sėdžiuose, teko matyti ir kitų išdirbtų programų, bet taip 
smulkiai ir taip gerai sustatytos programos, ir per trumpą 
laiką tiek daug įvykdytų darbų dar neteko matyti, ką parodė 
šis komitetas Jaunimo Kongresui rengti. Tikrai tas jaunime 
lis stebina ir moko net senimą, kaip organizuoti savo veik
los darbus! Gaila, kad ML nėr gana vietos perspausdinti vi
sus 55 puslapius. Ne visi jie būtų daugeliui įdomūs. Bet vie 
ną punktą reikia yp Tingai pab ėžti tuojau pat.

Suvažiavimas reikaluja bent 120 tūkstančių dolerių iš- 
išlaidų, kurias turi sudėti Amerikos ir Kanados lietuviai, ne
skaičiuojant tų, kurias sudės kiti lietuviai visame pasaulyje. 
Tokiomis didelėmis sumomis operuojant, visada yra didelių 
pavojų, kad gali pinigo nutekėti per kraštus, nenaudingai. 
Kiek galima labiau tuos pavojus pašalinti, yra išdirbtas smul 
kus planas ne tik pinigams sukelti, bet ii kaip juos išleisti, 
ir yra išrinkta nuolatinė pinigų išleidimo kontrolės komisija 
kuri nelaukdama Kongreso galo apyskaitos, jau dabar nuo
lat tikrina kokios ir kam daromos išlaidos, ar jos yra patei
sinamos Tik mažas pavyzdėlis: net visi kongreso reikalais 
telefoniniai pasikalbėjimai, kurie turės būti rengėjų apmoka 
mi, turi būti registruojami į tam tikrą lapą, užrašomas, kas, 
kada, kokiu reikalu ką šaukė, kurią valandą ir minutę pra
dėjo ir kurią valandą ir minutę baigė pokalbį ir ar tas tele 
foninis pasikalbėjimas buvo aprobuotas kompetetingo as

uis randa t. Maksimilioną sė 
dintį su prie sienos atremta 
galva ir plačiai atvirom akim 
tartum kokiai vizijai. Vėliau 
tas kariškis liudys: «Kiti iavo 
nai buvo apteršti, nešvarūs ir 
su mirties iškraipytais vei
dais, o tėvo Maksimiliono kū 
ną radau švarutėlį. Niekad 
neužmiršiu įspūdžio, kuiį man 
paliko».

Ka iniai uorėje tėvo Maksi
miliono kūno išgelbėti, bet be 
sėkmės: ir jo lavonas su ki
tais dingo krematoriumo 
krosny.

Vėliau kaikas prisiminė a-i 
nekdotą, Kurį tėvas Maksimi 
lionas pasakodavo. Vieną die 
ną jo motina paklausė:

— Make, kuo norėtum būt 
užaugęs?

Vaikutis, kuris gyveno ša
lia bažnyčios, nubėgo pre Die 
vo Motinos altoriaus. Sugrį
žęs sako motinai:

= Zinai, mama, mačiau šv 
Mergelę. Rankoj ji laikė du 
vainikus — vieną baltų rožių 
o kitą raudonų Man liepė pa 
sirinkti. Baltos rožės reiškia, 
kad visad išliksiu skaistus, o 
rauoonos, kad gal mirsiu kan

nė pilnų metų nesulaukęs 
«Nemunas», mokinamas p Jo
no Lukoševičiaus, padedant 
p, Reginai Bagdžiūtei. Nely
ginsimi čia, katrie šokėjai 
«gražiau pašoko». (Bijome už 
sitraukti kieno nors nemalo
nę). Bet yra tikra, kad abi 
grupės šoko LABAI gražiai. 
Miela buvo stebėti, o publi
ka nepagailėjo katučių. Apie 
Nemuno ansamblį visgi rei
kia nors tiek prilurt, jog tik 
šių metų pradžioje susiorga
nizavęs, k etai, ištvermingai 
pasimokinęs (net po penketą 
valandų) kas sekmadienį, pa
rodė, ką gali jaunimas pada 
ryti trumpu laiku, gero vado 
v o mokinamas. Šitas viso jau 
nimo pasirodymas buvo ma
lonus tartum pro debesis pra 
siveržiančios saulės švysterė* 
jimas! Juo dž augiamės, sve* 
kiname tą jaunimėlį. Bet tas

sų kolonija dar labiau pratur 
tėtų. Burti reiktų ne tik gim
nazistus, bet ir pradžios uio 
kyklas lankanč us vaikus. 
Jiems yra grąžių tautinių žai 
dimų Pradėjuš su tais, jiems 
augant bus lengva pereiti į 
tikruosius tautinius šokius. 
Bet čia turi prisidėti ir tė
vai bei močiutsė; kalbėti savo 
vaik.ms, anūkams, juos para 
ginti, padrąsinti. Ar nėra prie 
Brazilijos Lietuvių Bendruo
menės jaunimo komisija, ar 
komitetas? O jei tokio nėra, 
tai gal Jaunimo Metų komis! 
ja galėtų imtis to darbo?
ii—an 
UBBHSSÜ

šventasis is bado 
bunkerio

pabaiga)

kiniu.
— Tai kurį vainiką tu pa

sirinkai? — paklausė motina.
— Aš... pasiėmiau abudu!
Ar tik aną Žolinių naktį 

švenčiausioji Mergelė neatė
jo į Oswiecimo bunkerį su 
tais dviem vainikais?

Ypač šiandien įrašius j pa
laimintųjų eiles, atrodo taip!

Jis redagavo žurnalą «Ne
kaltosios riteris*, ir įkūrė tą 
«Nekaltai Pra lėtosios miestą 
kuris tapo religinio gyveni
niam centru.Nekaltosios Mer
gelės apaštalas, dabar dar pri 
dėjo ir jo artimo meilės kan 
kinio vainiką.

Tikrai, jis pasiėmė abu vai 
nikų.

Pr. Gavėnas

mūsų džiaugsmas ir pasigėrė 
jimas turėtų būti ir labai prak 
tiškas; paremti savo gabų, 
geriausios valios jaunimą, ir 
ko gausdaiu atsilankant į jo 
pasirodymus ir aukomis. Juk 
jam reikia ir tautinių rūbų, 
ir kelionė Amerikon kainuos- 
Todėl, kai jis ar jo išrinktas 
komitetas kreipsis į jus pra
šydamas paramos — argi bū
tume šykštuoliai? Ne, to ne 
leis mūsų savigarba!

Praeina 14 dienų. Išbadėju- 
sieji išsitiesia ant žemės ir 
miršta.

Rugpjūčio 15 dienos naktį 
t. Maksimilionas dar gyvas 
Atsirėmęs pečiais į sieną ty
liai meldžiasi. Vidurnaktį jei 
na budėtojas. T. Maksimiiio- 
nas dar kvėpuoja: Reikia jį 
pribaigti — ir įšvirkščia po 
oda fenolo adatą.

Ryto metą Žolinės. Sargybi
mene!

Stebina mus ir visa kita programa, tokia turtinga, įvai
ri, taip gerai paruošta. Aiškiai matoma, kad Jaunimo Kongre 
so rengimo komitetas puikiai supranta savo didelę atsakomy

- bę Lietuvių Bondruomenei, kad nenori nuvilti susirinksian
čio jaunimo, kad kongresas su visais savo parengimais bus 
tikrai nepaprastai turiningas, įdomus, naudingas. Belieka vie
na išvada.* reikia ir mums į jį nusiųsti ko daugiausiai jauni 
mo ir kiek galima daugiau vyresniųjų nuvykti pasigėrėti sa
vo jaunimo darbais!

Nustebino ir fão Daulo 
Jaunimas

Kariuomenės dienos minėjime pasirodė du S. Paulo jau 
nimo tautinių šokių ansambliai; veteranais šokėjais galimi pa 
vadinti žilvitipMai, vadnvan wmi p. M. Vinkšnaitienės ir dar

nowmiii 
iisarasraii

Reikia daugiau
Įsismaginus rašyt apie lie

tuviškojo jaunimo parėdytas 
staigmenas, veržiasi mintys, 
jog reiktų stengtis tokių tau
tinių šokių ratelių suburti 
pav. V. Anastacio—Lapa, Tau 
tų Parque, o gal ir kitur. Tai 
galėtų daryti pats šokantis 
jaunimas. Jeigu vieną kitą 
kurį sekmadienį tenai nuvyk 
tų, pereitų per namus, kur 
yra jaunimo ir pasikalbėtų 
jaunatviškai, gal dar pavyk
tų sugundyti, išjudinti, ir mū

Tradicini 
Nauju Metu 

sutikima
Ruošia ir šiais metais, gruodžio mėn. 31 d. 22 vai.

Lietuviu Sąjungą Brazilijoje - Aliança Lituann Brasileira 
savo rūmuose, Rua Lituania, 67 — Mooca. Kas nori jaukiai 

ir linksmoje nuotaikoje, su savais tautiečias, praleisti 
senuosius Metus ir pasveikinti Naujuosius, puikioje išpuoštoje 
salėje ir prie skoningai paruoštų stalų su valgiais, gėrimais, 
muzika ir šokiais. Pakvietimus prašome įsigyti iš anksto pas 
valdybos narius ir patarėjus. Tel.: 273-5851, 93-5470, 81-6423.
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LIETUVOS NACIONALINĖ
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKA

SVEIKINAME PRELATO ARMINAITE-^

ÍUA JUATINDIBÂ, 20 — P. DA MOÓCA — SÃG PAULO,13

Švenčianti šia savaite save gimtadie 
ui Ir kunigystės šventinimu sukakti. 
Ilgu, laimingu ir darbingu metu!

KITAME ML NUMERYJE BUS DAUGIAU APIE TAI.

m * suvedė kermošiaus

VZeliha
** i!

Gruodžio 16 d. 7 vai. meti
nės mišios už Marijos Gene 
vičienės vėlę, Ze linos parapi 
jos bažnyčioje.

PARAMA NAUJAKURIAMS

Nuoširdžiai dėkojame Šv. 
Juozapo Brolijos vyrams po 
pagerbtuvių paisiusiems kle
bonijoje įįnaują «pečių»-fo
gão Brastemp.

Dar ’gili padėka Maldos 
Apaštalavimo ir Moterų drau 
gijoms, kurios įtaisė naujaku
riams naują staltiesę, Uršulei 
Bendoraitienei už užuolaidas 
raštinei, Em. Brenčienei, Kos 
tul Gavėnui, Ant. Gudavičie- 
nei, inž. Butkevičiui, Gui- 
gams, Šepetauskui ir kitiems, 
vienaip ar kitaip parėmu 
siems saleziečių įsikūrimą.

Savo ir visos parapijos var 
dū dėkojame ir «kursilis- 
tams», kurie įtaisė prie alto 
riaus naują nešiojamą mikro 
foną, senąjį vagims išsinešus-

Saleziečiai
v

KERMOŠIAUS APYSKAITA

Lapkričio 24 kermošiaus or 
ganizacinis komitetas drauge 
su parapijos taryba galutinai

apyskai
tą. Kermošius davė 16.332,95 
kr. įplaukų. Čia įeina patiės 
kermošiaus metu gauti 14. 
417,75 kr., už propagandą 
1.155,50 kr.; įvairių aukų 759, 
70 kr. Išlaidų būta 6 514,86 
Gryno pelno liko 9.819,09 
kruzeirų.

Parapijos Taryba

BAŽNYČIOS SUOLAI

Sekmadienį, gruodžio 5 d. 
19 valandą parapijos bažny
čioje bus oficialus naujųjų 
suolų parapijai įteikimas ir 
padėkos mišios už jų aukoto 
jus geradarius.

Klebonas

kviečiam 1 Šventę

Dr. EI. Draugelio ateitinin 
kų kuopa, veikianti prie šv. 
Juozapo parapijos Zelinoje, 
ruošiasi metinei šventei; kuri 
bus gruodžio 19 d. sekmadie
nį. Programa pramatyta to
kia :

16 vai. šv. Mišios, bendra 
Komunija, dalyvaujant orga
nizuotai su vėliava ir tauti
niais rūbais.

17 vai. agapė-arbatėlė drau 
ge su svečiais, Jaunimo na
muose.

Meninę programą išpildys 
patys ateitininkai. Bus naujų

ŠV. JUOZAPO VYRŲ BROLIJA

širdingai sveikina preli ALEKSANDRĄ ARMINĄ 63 me 
tų gimtadienio ir 40 metų kunigystės sukakties proga. 
Tepadeda Dievas uoliam sielų ganytojui dar ilgus me
tus sėkmingai darbuotis Kristaus vynuogyne!

Šv. Juozapo Brolijos Valdyba

narių pasižadėjimas. Po to įvairūs lietuvių liaudies žaidi
mai ir tautiniai šokiai, talkininkaujant «Žilvičio" jaunimui.

Į šventę kviečiami visi lietuviai, kurie brangina lietu 
višką žodį, dainas, žaidimus ir tautinius šokius. Argi ne
verta paremti moraliniai ir materialiniai darbą tų jaunuo 
lių, kurie savo jaunystę lenkia Dievui ir Tėvynei?

MIRĖ Lapkričio 7 mirė Julė Talacka. Liko sūnūs, du 
kros, marti ir žentai. 30 tos dienos mišios bus 9 d. gruo
džio 8 vai. Giminės ir pažįstami kviečiami dalyvauti.

SV, KAZIMIERAS
TAUTŲ PARKO LIETUVIAMS ŽINOTINA.

Su gruodžio mėnesio pradžia Tautų Parko lietuviams 
pamaldos nebebus Bomfim bažnyčioje, kaip iki šiol buvo. 
Jos perkeliamos į ARRAIAl S. ANTONIO bažnyčią ir visa 
da bus 9,30 valandą. Prieš mišias bus galima prieiti išpa
žinties.

T. J. Bružikas, S. J.

DĖKOJAME!

Atskaitę visas išlaidas šv. Juozapo Brolijos vyrai ga 
vo vyrai gavo iš spaudos baliaus gryno pelno 500 kruzei 
rų, kuriuos ir įteikė M. L. administrate iui T. J. Bružikui, 
S. J. Už tą stambią auką Brolijos vyrams, visiems baliuje 
dalyvavusiems, ar nors nedalyvavusiems, bet savo pasiųs
ta auka prisidėjusioms, šeimininkėms ir patarnautojoms 
už talką nuoširdžiausiai dėkoja.

ML. Administracija.

ATSKIRO NUMERIO

KAINA 0,40

Sukaktuvininkas prel. A. 
Arminas pažadėjo išleisti M- 
L. numerį. Kitas numeris 
išeis jo vardu.

Širdingai dėkoja
M. L: Administracija

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!

JONAS JAKUTIS
RUA COSTA BARROS, 362

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

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

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

DR; ANT ONIO 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 — Moles Has 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

ALEKSAS KALINAUSKAS
Advokatas

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

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

Tel. 31-2548 4;O-8ala 19- Tel. 37-0324
no 14,00 iki 18,00 vai.

n—8111

UŽSIMOKĖJO UŽ ML

Po 25 kr. Pr. Sakavičius, 
Sr. A. V. Barbosa, Veronika 
Simanavičienė, Po 30 kr. VI. 
Povilavičius, Pr. Braslauskas, 
Kaz. Rinkevičius,^Marija Stan 
kūnienė, V. Butkevičius davė 
200 kr, Česlovas Kurtejevas 
100 kr., Stepas ir Salome Na 
rūšiai 100 kr. ir Juozas Bu
tane kas 10 kr.”-

BAIGIAM LANKYTI
Šv. Kazimiero parapijos me 

tinis šeimų lankymas eina 
prie galo. Dabar lankomos Mo 
ka, V. Prudente, Parque da 
Moka, Tucuruvi, Moinho Ve 
Iho, Brooklyn, Santo Amaro 
Mauá ir miesto centras. Jei 
kuj nespésim užeiti malonė
kit pasiimti kalėdaičius Želi 
nos ir Mokos klebonijose,
a

SKUBIAI REIKALINGA 
ŠEIMININKE

Dora, patikima ir papras
ta, viduramžė moteris, mokau 
ti šiek tiek virti, mėgstanti 
jaunimą, kuri norėtų kiek il
giau babūti Š. Amerikoje, 
Naujorko apylinkėje.

Darbas ne per sunkus; na 
mų švara ir paglobojimas 
dviejų mokyklon jau’einančiy 
vaikų. Reikia mokėti lietuviš
kai kalbėtis su vaikais. Ge
ras atlyginimas su kambariu 
ir pilnu išlaikymu, ir apmoka 
ma kelionė lėktuvu į Naujor- 
ką. Atvykti tuojau.

Daugiau informacijų gali
ma gauti «Mūsų Lietuvos» re . 
dakcijoje. Čia reikia ir pri
statyti, kas nori ten vykti.

(sk.)

MOKYKLOS UŽBAIGIMAS

Šv. Kazimiero lituanistinės 
mokyklos metų užbaigimas 
bus šeštadienį, gruodžio 4 die 
ną, 17 valandą. Mokiniai, tė
veliai ir pažįstami kviečiami 
dalyvauti.
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