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Šio «Músu Lietuvos» l\lr.
Garbes Leidėjas yra

PREL. ALEKSANDRAS 
ARMINAS

Šių metų gruodžio 2 d. Prel. A. ARMINAS, didžiulės 
Maua parapijos klebonas, susilaukė savo 63 metų amžiaus, 
o gruodžio 6 d. 40 metų, kai buvo įšventintas j kunigus. Mi
nint tuos du įvykius, gruodžio 2 d. gražioj Marijos Nekalto 
Prasidėjimo Maua bažnyčioj, kurią Prelatas užbaigė statyti ir 
išpuošė, Jo Ekscelencija vyskupas Jurgis Maurus su 13 kon- 
celebrantų ir dideliu būriu kitų kunigų bei pasauliečių auko
jo padėkos šv. Mišias. Po Mišių visi susirinko į didžiulį resto
raną pietų. Dalyvavo apie 40 kunigų ir pasauliečių bei vai 
džios atstovų. Miesto burmistras įteikė prelatui Brazilijos pi
lietybės raštus, kaip dovaną už tiek daug ir gražaus atlikto 
darbo vaisius ne tik Brazilijos katalikų bažnyčiai, bet ir vals 
tybei.

Prelatas Aleksandras Arminas yra šio numerio Garbės 
Leidėjas. Dėl to visi lietuviai kunigai, laikraščio skaitytojai 
ne tik S. Paulo ar Santo Andrė apylinkių, bet ir visos Brazi 
lijos ir tolimesnių kraštų tautiečiai, nuoširdžiai sveikiname 
Brangų Sukaktuvininką ir linkime stiprios sveikatos ir kitų
gausių Dievo malonių...

Plačiajame 
Pasaulyje

INDIJA—PAKISTANAS

Pagaliau Indijos ministrė pir
mininkė viešai pasakė savo 
parlamentui, kad kraštas ka
riauja su Pakistano respublika. 
Parlamento nariai karštai plojo 
pritardami.

Karą, ji sakė,'’pradėjo Pakis
tanas. Tas kaltina Jlndiją, kad 
jį pradėjusi. Indija dabar teisi
nasi, kad Pakistanas ne tik 
puolęs pirmas, bet labai skriau 
dęs bengaliečius savo piliečius, 
kurių net 9 milijonai iki šiol tu 
rėję pabėgti Indijon, prieglau
dos ieškoti. Indija norinti atsta 
tyti tvarką rytų Pakistane, ku
riam jau net naują vardą da
vė: BANGLA DEŠ, ir tą Pakis

ML' Administracija.

tano dalį jau pripažino nepri
klausoma valstybe.

PARTIZANAI KARIAUJA.

Atrodo tikra, kcd Rytų Pa- 
kjstane yra virš 100.000 parti 
zanų armija, kuri iš užpakalio 
puola Vakarų Pakistano kariuo 
menę, ir taip padeda Indijai- 
Yra tikra, kad bent autonomi
jos reikalavusi partija Rytų Pa 
kistane laimėjo rinkimus virš 
80 procentų t balsų dauguma# 
ir Vakarinis Pakistanas, kurs 
praktiškai tą dalį valdė kaip 
norėdamas bei ją išnaudojo, 
buvo sutikęs patenkinti žmonių 
reikalavimus. Bet staiga val
džia suėmė Rytų Pakistano va' 
dus, kilo riaušės, pilietinis ka
ras, kurį žiauriai užgniaužė. 
Dėl persekiojimų 9 milijonai 
bengaliečių paspruko Indijon,
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nors patys yra daugumoje mu
sulmonai.

KAIP VYKSTA KARAS?

Spaudos žiniomis, Rytų Pa
kistane karą laimi Indija. Jau 
užėmė svarbiausius miestus ir 
didelę dalį teritorijos. Bet va
karų fronte turėjo trauktis nuo 
smarkių pakistaniečių puolimų.

JUNGTINES TAUTOS

Kadangi Saugumo Taryba 
negalėjo susitarti dėl Indijos— 
Pakistano karo, tai reikalas per 
keltas į visuotinį Jungtinių Tau
tų posėdį. Čia 104 balsais 
prieš 11 nutarta raginti kariau 
įančius kraštus tuojau sustab
dyti kovas, pasitraukti į savas 
teritorijas ir imti rimtai tartis 
dėl politinio bylos išsprendi
mo. Ar kariaujantieji paklau
sys? Vargiai.

-J A v-
Šiaurės Amerikon pirmadie

nį atvyko Brazilijos preziden
tas Medici. Jį jškilmingai pasi 
tiko Amerikos prezidentas Nik- 
sonas ir kiti aukštieji valdinin
kai suruošė bankietą, turėjo 
įvairius pasitarimus su Nikso
nu, užsienių reikalų sekretorių 
Rogers, kitus pietus su vicepre
zidentu Spiro Agnew, Prieš

grįždamos namo prezidentas 
Medici dar kartq ilgiau tarsis 
su prezjdentu Niksonu.

LABAI NUBAUSTI DU
DU KUNIGAI

LIETUVOJE
Spaudos agentūros ir JAV 

spaudos atstovai lapkričio 26 
d. skelbė žinią apie dviejų Lie
tuvos kunigų, Juozo Zdebskio
r Prospero Bubnio nuteisimą 

vienerių metų kalėjimo baus
me dėl to, kad jie vaikus mo
kė katekizmo. Žinia buvo pla
čiai paskleista per radijus, taip 
pat pakartota televizijos (New 
Yorke pirmasis paskelbė 5-sis, 
Metromedia kanalas).

«New York Times» lapkričio 
27 dienos laidoje įdėjo plačią 
žinią per tris skiltis, antrašte 
«Pranešama apie dviejų lietu 
vių kunigų nuteisimą». Esą, du 
katalikai kunigai buvo nuteisti 
vienerių metų kalėjimo baus
me už tai, kad jie rengę vai
kus pirmajai komunijai. Nuro
dyta, kad pranešimas buvo 
paskleistas Vakarų žurnalistų 
tarpe. Nubaustieji kunigai, tai 
kun. Juozas Zdebskis iš Prienų 
ir kun. Prosperas Bubnys, Gir
kalnio klebonas; kuris buvo nu 
teistas lapkričio 12 diena Ra
seiniuose.

PFIEŠ «RELIGINIUS

PRIETARUS»

Specialiame pranešime dien 
raščiui iš Maskvos nurodyta# 
kad sovietų įstaigos pagal bau 
džiamąjj kodeksą draudžian
čios «religinių prietarų skleidi
mą» ir kad jos esančios ypa
tingai jautrios tais atvejais, kai 
vaikai atlieka religines apei
gas.

New Yorko dienraštis pažy
mėjo, i-ad religinis klausimas 
ypatingai aktualus Lietuvoje, 
vienintelėje iš 15 sovietinių res 

publikų, kurioje gyventojų dau 
gumą sudaro Romos katalikai. 
Nors ryšiai su Vatikanu esą 
nutraukti, tačiau, dienraščio žo 
džiais, «religinė veikla parapi 
jose esanti gyva».

Lietuvos katalikų vieningu
mas jau buvo pasireiškęs tuo 
metu, kai Prienų parapijiečiai 
su protesto raštu kreipėsi j so 
vietų vadus Maskvoje, š.m rug 
pinčio 26 d. suėmus kun. J. 
Zdebskį. Laikraštis priminė pro 
testo žodžius, jog mesreikalau 
jame religinės laisvės».

KUNIGAS BUVO MUŠAMAS 

KALĖJIME

«N. Y. ITimes» toliau teigė, 
kad pogrindžio pranešimus, 
kun. Zdebskis, dar prieš jo by
lą, lapkričio 11 d., buvęs su
muštas kalėjime. Esą, jo pa
ties motina, jai atsilankius ka
lėjime, ji vos galėjusi atpažint.

Kun. Zdebskis byloje pažy
mėjo laikąs savo pareigą va, 
kus mokyti religijos, ypač je 
jo prašo tėvai ir apie tai kal
ba ir 1966 metų ’įsakas (apie 
vedybas, šeimą).

Kun. Zdebskio byloje buvo 
pašaukta liudyti dešimts vaikų, 
tačiau, pagal tuos pranešimus, 
keli jų tylėjo arba, klausinėja
mi — verkė.

Kun. Bubnys, pranešama, bu 
vo suimtas, partijos pareigū
nams susekus 30 vaikų, lau
kiančių bažnyčioje ir pasiruošu 
šių Sutvirtinimo sakramentui. 
Esą, tie vaikai buvę pristatyti 
j gaisrininkų būstinę Raseiniuo
se ir jiems ten pasiūlyta pasi
rašyti kun. Bubnį kaltinančius 
pareiškimus. Kai kurie vaikai, 
pagal vakarus pasiekusius pa
reiškimus, tokius reikalavimus 
išgirdę, susirgo.

Pranešimas apie kunigų nu
teisimą buvo dar paskelbtas 
lapkričio 26 d. New Yorko 
«Daily News» vakarinėje laido
je ir visoje eilėje kitų JAV dien 
raščių, buvo pakartotas radijo 
•r televizijos siųstuvų.

(ELTA)

SIMO KUDIRKOS 
METINES

Simo Kudirkos žygio ir jo su 
grąžinimo ^sovietams metinės 
New Yorke buvo paminėtos 
lapkričio 20 ir 27 dienomis, gi 
Bostone ir Atlanto vandenyne# 
ties ta vieta, kur įvyko 1970 
metų tragedija — lapkričio 21, 
22 ir 23 d. Lapkričio 20 diena 
New Yorke vykus «Darbinin- 
ko» koncertui, f Simas Kudirka 
paminėtas specialiu aktu: Ku
dirka paminėtas Daivos Kezie 
nės žodžiu, Simui sukurtą R. 
Kisieliaus ir B. Kemėžaitės/poe 
ziją perskaitė akt. Vitalis Žu
kauskas. Simo Kudirkos trage 
dija prisiminta lapkričio 27 die 
na New Yorke vykus Lietuvos 
Kariuomenės minėjimui.

SIMUI
(iaasnii

Lietuvos nacionalinė 
M.Mažvydo biblioteka

I
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% New Yorke ruošiamasi sta
tyti lietuvių Kultūros Židinį» 
tėvų pranciškonų globoje. Sa 
lė bus pavadinta Simo Kudir
kos vardu.

Vilniuje veikia lietuvių kal
bos konsultacinė įstaiga, ku
rioje dirba 50 kalbininkų. Per 
210 darbo valandų suteikė 
paklaususiems 600 įvairių pa
tarimų kalbos klausimais.

Nidoje įvyko tradicinė kū
rybinė stovykla, kurioje daly 
vauja jaunieji Lietuvos» rašy
tojai, artistai, fotografai, mu
zikai.

KNYGOS
Sidnėjaus plunksnos klu

bas, jungiąs rašytojus, žurna 
lietus ir kultūrininkus be jo
kių įstatų, tik draugiškumu 
grįstu susiklausimu, išrinko 
naują pirmininką.

Latviai Čikagoje leidžia 
Aloyzo Barono rinkinį «Ke
bai ir pėdos.» Vertėjas Janis 
Zarns jau paruošė dvi kitas 
lietuvių autorių knygas.

Lietuvos policijos orkestro 
narys J. Bartkus aprašė sa
vo latsiminimuB šio vieneto, 
kuris gyvavo tarp 1924 ir 
1944 metų. Orkestras dalyva
vo įvairiose šventėse, kartu 
su Vytauto Didžiojo paveiks

lu 1930 metais keliavo po Lie 
tuvą.

Lenkijoje leidykla išleido 
lietuvių poezijos antolog.ją.

DAILE
Čiurlionio meno galerijoje 

Čikagoje atidaryta Uršulės 
Austrienės rankdarbių paro
da su 60 eksponatų: keliasde 
šimt margučių, eglutė su 200 
snaigių iš šiaudų ir v sa eilė 
šiaudinių papuošalų. Išradin
goji U. Austrienė iš šiaudų 
paruošė kryžius, lietuvsškus 
ženklus, stilizuotas gėles, va
zas. Jos šiaudinukai buvo ir 
Baltiečių parodoje S. Paule 
1971 metų birželio mėnesį.

Anie 20 dailininkų Jurgio 
ir Ivonos Laurinaičių paveiks 
lų išstatyti pusmečiui Har
vard universiteto, JAV, profe
sorių klube

Lietuv is fotografai apdova
noti premijomis tarptautinėse 
parodose — Prancūzijoje, Ita 
lijoje ir Čekoslovakijoje.

Turistinėje kelionėje Itali
joje lankėsi Lietuvos grafi
kai J. Kuzminskis, R. Gibavi 
čius ir S. Rozinas,

Varšuvoje, prie buvusios ligo
ninės, kurioje mirė dailinin

MŪSU~ LIETUVA

kas ir kompozitorius M. K. 
Čiurlionis, Lenkijos Dailės 
akademija apskleidė pamin
klinę lentą.

Budapešte atidaryta grafi
kų Z. Antanavičiaus, G. Dide 
lytės, S. Kisarausko ir A. 
Kmieliausko darbų paroda.

DAINA IR MUZIKA

Vitas Gruzdis, mažosios 

scenos daininkas, su ameri
kiečių grupe koncertavo Ita
lijoje. <La Sicilia» laikraštis 
jo vaidybą ir balsą teigiamai 
vertinu.

Adelaidės miesto festivaly
je festivalio lėšomis daly
vaus du lietuviai daininkai 
= Stasys Baras ir Lilija Šu
kytė.

Lapkričio 7 Čiurlionio an
samblis koncertavo New 
Yorke.

Lietuvoje mirė Jonas Šve
das, vadovavęs Lietuvos vals 
tybiniam dainų ir šokių an
sambliui, kuris sovietiniu 
laikmečiu pavadintas «Lietu
vai. Jis pritaikė ar parašė 
apie 200 dainų chorams.

Prancūzijos miestuose — 
Paryžiuje, Rheims, Amiens, 
Gre oble ir kitur — koncer 
tavo «Lietuvos ansamblis», iš
pildęs ir prancūzų dainas bei 
šokias.

Klaipėdoje pradėjo veikti 
pedagoginio instituto muziki 
nis fakultetas, priėmęs 105 
studentus.

Cirkasl«Vilnius» to paties 
vardo mieste pasirodė 46 kar
tus ir sulaukė 63 Qt)O lanky
tojų.

MOKSLAS
Tarptautinėje jūrų technolo 

gijos konferencijoje JAV-se 
dalyvavo ir du lietuviai; Mi
kas Paukštys su paskaita 
apie naftos bokštus jūroje ir 
inž. V. Girnius.
«■—11
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1971 tn. gruodžio 10 d
Adelaidės, Australijoje, lie 

tuvių archyvas renka medžią 
gą apie lietuvius, tarnavusius 
Australijos karinėse pajė
gose.

Vilniaus pedagoginį institu
tą šiemet baigė 426 nauji mo 
kytojai, išėję 15 įvairių spe
cialybių.

Sovietų Sąjungos konferen 
cijoje apie jūrų krąntų tyri
nėjimą dalyvavo ir žymesnie 
ji lietuvių mokslininkai V. 
Kirlys, V. Minkevičius, R. 
Srauskaitė, S. Mociekienė ir 
Z: Janukonis.

Šveicarijoje įvyko trečiasis 
Europos elektrofotografijos 
simpoziumas, kuriame buvo 
150 pasaulio mokslininkų, jų 
tarpe du lietuviai, kurie dar 
skaitė aštuonis kitų lietuvių 
pranešimus.

Dr. J. Bluzas su paskaito
mis lankėsi Anglijoje, Dani
joje ir Švedijoje, o medici
nos profesorius J. Brėdikis 
— Vokietijoje.

Z. Pocius ir P. Varanaus- 
kas, magnetinių įrašų specia 
listai, dalyvavo simpoziume 
Rytų Vokietijoje. A. Bakšys 
ir S. Kytra Lenkijoje dalyva
vo mašinų dinamikos konfe
rencijoje.

Rusų archeologai tyrinėja 
Naugarduko pilį jau 15 me
tų. Kai kurie istorikai mano, 
kad pilyje Mindaugas vaini
kuotas Lietuvos karaliumi 
1253 metais, kadangi Naugar 
dūkas ilgą laiką buvo Lietu
vos kunigaikštijos ribose ir 
viena iš stipriausių valstybės 
tvirtovių.

Anapilio Papėdėje
KAROLÈ PAŽĖRAITĖ

(tęsinys!).

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 rodvti 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.
— Nepyk, kad neišekalbiau, = atsiprašinė

jo ji manęs. — Žinai, kad man sunku skalbii. 
Rankas gelia.

— Visai ne dėlto aš verkiu, «=> sušvebel- 
džiavau.

— Ar tau gaila to jaunuolio? atsargiai 
pasiteiravo mamytė.

— Taip, — sušnibždėjau.
— Ką gi padarysi, dukrele. Taip Dievas no 

rėjo, — tarė švelniai mamytė, lyg nore lama ma 
ne apkabinti Bet neišdrįso. Ji visuomet tokia; 
Negali savo jausmų veiksmais pareikšti. O aš 
ją, atsisveikindama nakčiai, visuomet pabučiuo. 
ju. Ir jai tai labai patinka.

Vakare parašiau šį eilėraštį:
Jo nėr. Juodas akis užvėrė

Šaltoji Giltinė mirtis.
Vainikuos karstas pasinėrė. 
Bet ar nuo jų jisai atgis?

Nėr Jurgio tarp jaunų draugų, 
Darbštaus, kilnaus ir išmintingo.
Kažkaip baisu, kažkaip baugu, 
Negirdint balso energingo.

Nejau jo niekad neišvysim
Minioj su pakelta galva?- 
Vagas sunkias be jo varysim? 
Juk neišarta dar dirva.

Nejau jis jau nepasitiks,
Kaio vakar, mus 5vosniu saulėtu?
Ir amžiniai žemelėj liks,
Nors mums laimėjimas skambėtų? v

O, ne! Jis mūsų tarpe bus 
Vis toks veiklus ir energingas.
Jo žodis niekad nepražus, 
Kaip aras laisvas ir galingas.

Kai susiburs mūs sesės, broliai
Naujomis pajėgomis būrin, 
Žibintu švies jis Marijampolei 
Ir ves visus šviesos šalin.

Taip, Tu vaikams Ateities 
Žvaigžde spindėsi nuolatos.
Ir balsas Tavo dirbti kvies
Vis garbei Dievo ir Tautos.

ji ■ x

Visą naktį nesumerkiau akių. Verkiau, mels 

damosi už jo sielą. Taip keisti, ir taip sunku 
melstis už jį, kaip už mirusį.

Kaip aš dabar gyvensiu?
Dievo Motinėle, melskis už mane!

(Bus daugiau)
BĮ—III A n—MILĄ ĮIBgggEHI!
UBaaEKsii v ŪKBaasii v iinasnaįį

vartotoms padangoms rinka

Surastos būdas vartotas padangas panaudo 
ti toliau. Seniau jos buvo deginamos, ir dūmai 
užteršdavo orą. JAV-bėse kasmet suvartojama 
du šimtai milijonų padangų, arba pusantro mili
jono tonų. Statomi fabrikai, kuriuose padangos 
supiaustomos, sutirpdomost. Likę tirštimai gali 
būti naudojami kurui arba išmatų filtruose. Paga 
mintos dujos tinka vietoj naminių dujų.
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Lietuviu Sąjungą Brazilijoje - Aliança Lituano Brasileira
savo rūmuose, Rua Lituania, 67 — Mooca. Kas nori jaukiai 

ir linksmoje nuotaikoje, su savais tautiečius, 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

Straipsnius ir korespondencijas redakcija taiso pertvarko savo nuo
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šyti straipsniai nebūtinai išreiškia redakcijos ir leidėjų nuomonę. Už skel
bimų turinj redakcija neatsako.

TEGU UENEA 
Iklf JAUNEHAJ

Viso pasaulio lietuviškasis jaunimas susirinks kitais 
metais Čikagoje į antrąjį savo kongresą. Bus ir studijų 
dienos, ir stovykla Kanadoje, ir visokių kitų parengimų. 
Visi kraštai siųs tenai savo atstovus. Brazilijos lietuvių 
jaunimui skirta 17 atstovų su teise balsuoti. Jie turi būti 
nuo )8 iki 35 metą amžiaus, suprasti ir kalbėti lietuviš
kai, neš kongreso ir kiti parengimai bus pravedami tik 
lietuvių kalba.

Kas atstovaus Brazilijos krašto lietuvių jaunimui? Bu 
vo nepasitenkinimo kolonijoje, kai į pirmąjį kongresą nu
vyko tik nedidelio skaičiaus, į jaunimo komitetą susibūru 
siu jaunuolių paskirti ar pakviesti kandidatai. Kas pa
rinks, atstovus į II jaunimo kongresą?

S. Amerikoje ir Kanadoje atstovus rinks pats jauni
mas. Jis išstato savo kandidatus. Ten yra įvairių jaunimo 
organizacijų, kaip «Lietuves Vyčiai», -Skautai’, «Ateitinin
kai», «Sviesa-Santara» ir kt. Neseniai čia viešėjęs p, V. 
Vygantas painformavo, jog kandidatus tenai statys organi
zacijos ir kiti jaunimo būreliai, o balsuos visas jaunimas 
pradedant tais, kurie jau bus įstoję į gimnazijos pirmą 
klasę, studontija ir dirbantis jaunimas Kaip kongresas 
taip ir rinkimai bus Pasaulio Lietuvių Bendruomenės glo
boje. Kongreso rengimo komitetas nori, kad ir visame pa
saulyje esąs lietuvių jaunimas pats išsirinktų savo atsto 
vus, kad|suvažiavusieji atstovai tikrai atstovautų jaunimą.

Brazilijoje tik S. Paulyje veikia mažutė ateitininkų 
ateitininkų kuopelė. Jos narių tarpe yra dar nelankančių 
gimnazijos, Kitų jaunimo organizacijų, griežta to žodžio 
prasme, neturime. Kas, tat, statys kandidatus ir kas bei 
kaip praves rinkimus?

Pirmiausiai turim du tautinių šokių ansamblius, «Žil
vytį» ir «Nemuną». Čia yra kaip tik gimnazijų ir universi
tetų jaunimas, per abu sambūriu gal apie 40. Drauge su 
ateitininkais jie įau galėtų statyti kandidatus. Kodėl ne
leisti ir kitiems, bent dešimčiai susitarusių ir savo para
šus davusių, reikiamo amžiaus jaunuolių išstatyti savo kan 
didatus? Ar nevertėtų pasistengti bent didesniuose bairuo 
se sudominti jaunimą, kad ten išstatytų nors vieną kandi
datą? Neužmirština ir Rio de Janeiro kolonija, kur per da 
bartinį kleboną prel. P. Ragažinską, ar per prel. Z. Igna
tavičių būtų galima jaunimą painformuoti ir rinkimus pra 
vesti. .

S. Paulyje rinkimus pravesti būtų visai natūralu jau 
esamam Jaunimo Metų komitetui, su p. Arūnu Steponaičiu 
pirmininku. Kadangi Jaunimo metus ir kongresą visgi or 
ganizuoja Pasaulio Lietuvių Bendruomenė ir ji skiria dide 
lę sumą jam pinigų, tai derėtų, kad ir pas mus rinkimai 
praeitų Brazilijos Krašto Liet. Bendruomenės globoje.

Jei kas turi geresnių pasiūlymų, yra prašomas pasi
sakyti «Mūsų Lietuvoje».

šokių festivalyje mūsų šokė
jus. Buvo tik vienas ansam
blis «Žilvitis». Dabargi, lai
mei nusišypsojus, atsirado 
prieš nepilnus metus ir an
tras ansamblis «Nemunas». Jiš 
parodė tiek daug darbštumo 
bei sumanumo, padarė tokią 
didelę pažangą, kad galėjom 
ir juo pasigėrėti ir pasldidžiuo 
ti per paskutinę Kariuomenės 
dienos minėjimą ir jei man 
šiandien reiktų nuspręsti, ka 
tras tų sambūriu turėtų vykti 
Amerikon į tautinių šokių fes 
tivalį tai, ir gerai laužant 
galvą, būtų labai sunku apsi 
spręsti.

Sunku nuspręsti, bent šiuo 
met”, katras ansamblis ge
riau šoka. Sunku dar ir to
dėl kad abejuose ansambliuo
se yra tikrai uolaus ir darbš
taus jaunime, ir jiems vi* 
siems būtų didelis malonu 
mas nuvykti, ir būtų liūdna, 
jei nepatektų. Jei turėtumėm 
gana pinigo nugabenti abu 
ansambliu, tai būtų geriausia- 
Bet, atrodo, jog tiek lėšų ne- 
sukelsime. Kas daryti?

Ar nevertėtų mums taip pa 
sielgti, kaip elgiasi Brazilijos 
futbolo komandos? Krašto iut. 
bolui reprezentuoti atrenka 
iš įvairių klubų geniausius 
žaidėjus, sudaro krašto RINK 
TINE, duoda jai laiko susi- 
žaisti ir ją siunčia. Tai ir 
mums bene būtų savo aštuo
nis šokėjus, (t. y. po keturias 
poras), ir jie po > aujų Metų 
jau pradėtų susišokti, ir galė
tų atstovauti. Atrodo, jog tuo 
atveju nė vienas ansamblis 
negalėtų skųstis esąs nu
skriaustas. Be to dar reiktų 
su jais pasiųsti ir tų ansam
blių muzikus akordeonistus 
kurie per kiekvieną repetiei.’ 
ją pasiaukoję groja be jokio 
atlyginimo, ir be kurių mūsų 
ansambliai nieko negalėtų 
veikti.

Visa tai iškeliame viešu
mon, kad nebūtų progos kam 
skųstis, kad Amerikon kelia
vo kieno nors favoritai, kad 
nebuvo tartasi ir neatsižvelg 
ta nei j ansamblių, nei į vi
suomenės pageidavimus. Jei 

IR KATRAS ANSAMBLIS VYKS?

Jaunimo Kongreso proga Čikagoje bus tautinių iokių 
šventė, kurion suplauks šokėjai iš įvairių pasaulio kraštų. 
Ik’ susikuriant pas mus tautinių šokių ansambliui «Nemu
nui», nebūt buvę jokios problemos, kas turėtų atstovauti

■■ax-*

neatsiras geresnių kitų pasiū
lymų, tai ansambliams reiktų 
ko greičiau pramatyti savo 
kandidatus, šiems pradėti re
peticijas, nes gerai sušokti 
reikia daug repeticijų.

gražiai
PA/HINĖTA

Šv. Kazimiero par&pi jos sa
lėje praėjusį sekmadienį (XI. 
28) tikrai gražiai paminėta Lie 
tuvos Kariuomenės suorgani 
žavimo diena. Jos prasmė 
bei reikšmė jau prieš porą 
savaičių buvo aprašyta «Mū
sų Lietuvoje*. Paskelbta anks 
ti ir paminėjimo laikas bei 
vieta. Visi lietuviai buvo kvies 
pareikšti savo padėką ir įver 
tinimą už Lietuvos laisvę ko
vojusiems ne tik savanoriams 
kūrėjams, bet ir visiems ka
riams. Minėjiman atėjo gal 
pusantro šimto žmonių. Sava 
noriame kariams skirtose vie
tose tepasirodė du: Jonas Dim 
ša ir kap. Juozas Čiuvinskas, 
nors S. Paulyje jų yra gero 
kai daugiau. Krito j akį ne
jautrumas tų, kurie varto 
spaudą, turėtų suprasti minė
jimo tikslą ir svarbą, bet ku 
rių nebuvo, o buvo tie, kurių 
nė spauda nepasiekia, bet 
apie minėjimą sužinojo iš sa
vo draugų. Karių šventės mi 
nėjimas atgaivintas tik prieš 
keletą metų, gal dėlto dar ne 
įsigijo populiarumo. Keikia ti
kėtis, kad su laiku ji taps po
puliaresnė ir sutrauks dau
giau žmonių.
/ .. .

PROGRAMA

Neatvykusieji šį kartą pra
rado retą progą pasigėrėti 
puikiai atlikta įdomia pro
grama.

Sugaudė, nors ir iš plokšte
lės, Kauno Karo m iziejaus 
bokšte trimitai, pasigirdo ka 
riškas maršas, o atmintis pa
rodė mūsų invalidus savano
rius žygiuojančius iškelti prie 
paminklo Lietuvos tautinės 
vėliavos. Orkestrui vadovau-

1971. m. gruodžio 10 d

jant visa publika sugiedojo 
Lietuvos himną. Trumpą įdo 
mų žodĮ tarė energingas jau 
nimo lietuvybės puoselėtojas 
kun. A. Saulaitis, S.J. Jis pa 
pasakojo, kokį jam įspūdį pa 
darė Lietuvos kariai, su ku
riais jis susidūrė pirmą kar
tą tik Vokietijos tremtyje ir 
vėliau jaunimo stovyklose, pa 
našiai atrodo, ir kitas jauni
mas išgyvena mūsų karių įta 
ką kai jam tenka su jais su 
sidurti dabartinio gyvenimo 
aplinkybėse.

Meninę programos dalį at
liko du tautinių šokių ansam
bliai, «Aušros* choras bei 3 
deklamatoriai. P. M. Vinkšnai 
tienės vadovaujami vyresnie 
ji Zūvitiečiai sušoko Gyvata- 
rq Blezdingėlę, Sukčių, Ru
gučius ir Kubilą. Jono Luko
ševičiaus išmokytas Nemunas 
pašoko: Gyvatarą, Žiogelius, 
Šustą ir Malūną. Pastarąjį šo 
kį publikos plojimai išreikala 
vo pakartoti.

«Aušros» choras, diriguoja 
mas T. Jono Kidyko, S.J. pa
dainavo keturias dainas. Dvj 
jų gautos iš Lietuvos: 1. Ka
rio-partizano mirtis, 2 St Šim 
kaus: Mergužėle, lelijėle, 3. 
P. Sližio: Gimtinės peisažai, 
ir 3. D. Andrulio: Manoji Lie 
tuva. Choras skambėjo dar
niai ir jautriai.

Meaiiaė programa pradėta 
susikaupimo minute, per ku
rią p. A Petraičiui skambi
nant pianu, T. Daugintis 
skaitė jautrią maldą.

Tarp tautinių šokių įpinta 
T. Dauginčio paruošta ka 
riams skirtos poezijos pynė, 
kurią skaitė A. Steponoitis, 
kaip pasakotojas, Vi. Jurgutis 
kaip karys, ir R. Mikuckytė 
kaip Lietuvos mergaitė.

Tarp šokių A. Steponaitis 
painformavo apie organizuo
jamą iš S. Paulo jaunimo eks 
kursiją Amerikon į pasaulio 
lietuvių jaunimo kongresą, 
kursus, stovyklą ir tautinių 
šokių festivalį. Rengiasi skris 
ti šokėjų būrys ir jaunimo de 
legatai. Kad kelionė išeitų p 
giau, užsakomas visas lėktų 
vas. Kadangi jaunimas viso 
lėktuvo nepripildys, tai kvie
čia visus norinčius apsilanky 
ti Amerikoje tuojau pat regis 
truotis (Žiūrėkit apie tai ske 
bimą 1 puslapyje, Red.) Ke. 
lionė kainuotų kainuotų maž 
daug tik pusę normalios kai 
nos. Reta proga pigiai aplan
kyti savo gimines ir pažįsta
mus ir pasidžiaugti šimtais 
jaunimo.

Minėjimą baigiant Brazili
jos Lietuvių Bendruomenės 
pirmininkas kap. J. Čiuvins- 
kas savo žodyje priminė Ben 
druomenės svarbą, ateinantį 
vasarį įvyksiančios Tarybos 
rinkimus ir padėkojo visiems 
prisidėjusioms suorganizuoti 
šį minėjimą, pabrėždamas mū 
su jaunimo didelę pažangą 
per paskutinius metus.

Br. Liet. Bendruomenės val
dyba, savo ruožtu, per «Mūsų 
Lietuvą», nuoširdžiai dėkoja 
Šv. Kazimiero parapijai, jos 
kunigams TT. Jėzuitams, Auš 
ros chorui» ir jo dirigentui, 
p. Vinkšnaitienei su «Žilvitie 

(pabaiga 4 pusi.)
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MZelinâ
Gruodžio 16 d. 7 vai. meti

nės mišios už Marijos Gene 
vičienės vėlę, Zelinos parapi 
jos bažnyčioje.
n—m 
ÜmKbÍÍ

kviečiam į 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 sj vėliava ir tauti- 
nia’s rubais.

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

Meninę programą išpildys 
patys ateitininkai. Bus naujų 
narių pasižadėjimas. Po to j vai 
rūs lietuvių liaudies žaidimai 
ir tautiniai šokiai, talkininkau 
jant «Žilvičio" jaunimui.

Į šventę kviečiami visi lie
tuviai, kurie brangina lietu
višką žodį, dainas, žaidimus 
įr tautinius šokius. Argi ne
verta paremti moraliniai ir 
materialiniai darbą tų jau
nuolių, kurie savo jaunystę 
lenkia Dievui ir Tėvynei?

S V, KAZIMIERAS
Kučių-Kalėdų vidurnaktį 

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, 352

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

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

kD R; ANTONIO SIAULYS
-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 
Moocaj Fone 92-3991

šv Kazimiero parapijos ko
plyčioje bus Bernelių mišios. 
Giedos choras ir žmonės Ka 
lėdų giesmes. Kaikurias gies 
mes palydės lietuviškos kan 
klės. Choras mokosi iš Lietu 
vos gautas kalėdines gies
mes. Būt malonu.x kąd ko 
daugiau parapijiečių dalyvau
tų tose vidurnakčio mišiose.

Kalėdose bus kitos mišios 
17 valandą, kaip kiekvieną 
sekmadienį.

Sekmadieni, gruodžio 19 d. 
8 valandą ryto bus šv. Mi
šios Šv. Kazimiero koplyčio 
je už a.a. JURGĮ SLIESORAl- 
Tį. Tai šeimos kalėdinė dova 
na mylimam Velioniui. Pažįs
tamieji ir draugai kviečiami 
dalyvauti.

SITĄ8 SAVANORIS KARYS

tai VINCAS ZARAKAUSKAS

Jis vienas Iš pirmųjų sava
norių. 1919 metais vos grįžęs 

iš Rusijos įstojo beeikurian- 
čion Lietuvos kariuomenėn, 
atsivesdamas visą būrį kupiš 
kėnų drafigų. Tarnavo šofe
riu 7-am pulke, Širvintų kau
tynėse. Brazilijon atvyko 1926 
metais. Buvęs vienas iš «Susi 
vienijimo Lietuvių Sąjungos» 
kūrėjų ir pirmasis šios drau 
gijos pirmininkas. Gruodžio 4 
lankėsi ML redakcijoje, užsi
mokėjo prenumeratą 1972 me 
tams ir pridėjo dar penkinę, 
nors gyvena iš nedidelės pen 
sijos. Geros kloties mielam 
savanoriui = kūrėjui Vincui!

B

MŪSŲ LIGON-AI

Prašoma aplankyti sunkiai 
sergantį inžinierių Mykolą Mi 
trulį. Jau parvežtas ir ligoni
nės ir gydosi namie, pas sū
nų, Alto Ipiranga, Av. Cursi- 
no, 314. Autobusų numeriai; 
515, 547, 555, 561, 503, ir vi
si autobusai, kurie eina Ave
nida Vergueiro. Išlipti prie 
6000 numerio. Av Cursino ei
na lygiagrečiai su avenida 
Vergueiro.

Antanas Ralickas pamažėle 
sveiksta po dalinio parali- 
žiaus. Šiomis dienomis yra iš 
vyn.ęs poilsio į Santos,

Namie sveiksta ir mūsų 
spaustuvininkas p, Bronius òu 
kevičius I

SKUBIAI RE’KALINGA 
ŠEIMINiNKE

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

Darbas ne per sunkus; na 
mų švara ir paglobojimas 
dviejų mokyklon jau einančių 
vaikų. Reikia mokėti lietuviš
kai kalbėtis su vaikais. Ge
ras atlyginimas su kambariu

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, deskitiSį doku
mentų atitaisymas, nuomininkų išmetimas ir kiti darbaii

Rezidencija:
R. Joaquim Piza, 204 

Tel. 31-2548

MILICIJA ATA
CA VC MCTIEKIJ 

C ALNE
ŽIAURUS DEMONSTRUOJANČIŲ IŠSKLAIDYMAS

Baltimore. — Dienraštis 
«The Sun» lapkričio 27 duo
da platesnių informacijų apie 
barbariškus teismus Lietuvo
je ir apie brutalų milicijos ei 
gesį, Kai lapkričio 11 diena 
Kaune buvo teisiamas kun. J. 
Zdebskis už mokymą katekiz 
mo bažnyčioje, teismas buvo 
neva viešas, tačiau teismo pa 
talpose prisipildė tik pareigu 
nų. Atvykusieji Prienų para
pijos gyventojai bandė įeiti i 
salę. Juos raudonųjų milicija 
stengėsi išsklaidyti, vartoda
ma jėgą. Buvo sužeistų. Buvo 

ir pilnuišlaikymu, 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 )
n—iii 
ÜKBSMIÍÍ

KONSERVATORIJOS ŠVENTĖ

Šį šeštadienį, gruodžio 11, 
19.30 vai, Paulo Machado de 
Carvalho teatre, kuris yra 
Centro Educacional de São 
Caetano, Alameda Conde de 
Porto Alegre, S. Caetane 
įvyks baigiamoji Francisco 
Braga muzikos konservatori 
jos šventė-koncertas.

Konservatorijos direktorė 
Elvira Kilčiauskaitė Bellucci 
kviečia visus dalyvauti. įėji
mas nemokamas. Programo
je muzikos kūriniai dviems

Raštinė:
. 15 de Novembro, 244 

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

atvykusių mergaičių su gėlė
mis; norėjusių pagerbti teisia 
mą ir kalinamą kunigą. Jos 
labiausiai nukentejo. Buvo mu 
šamos, pargriuvusios buvo 
tempiamos už kojų Į arešto 
namus. Suimti dar ou nauji 
kunigai. Dešimčiai iškeltos by 
los.

Apie Girkalnio kleboną k- 
Prosperą Bubnį pranešama, 
kad jis iš vyskupo buvo ga
vęs leidimą teikti sutvirtini
mo sakramentą. Ruošdamas 
tam vaikus juos egzaminavo 
bažnyčioje. Irgi areštuotas.

ATSKIRO NUMERIO
KAINA 0,40

(pabaiga iš 3 pusr)

J. Lukoševičiui ir jo vadovau 
jamam «Nemunui, T. A. Sau 
laičiui. P. Dauginčiui, A. Ste 
ponaičiui, R. Mikuckytei, VI. 
Jurgučiui jr visiems kuriuo 
nors būdu prisidėjusiems š 
minėjimą suruošti pagaliau ir 
visiems minėįiman atsilankiu 
siems;

B. L. Bendruomenės 
Valdyba

pianinams, keturioms ran
koms, gitarai, akordionai, 
ritminės grupes, šokis ir t.t.

Dešimt mokinių tą dieną 
baigs muzikos mokyklą ir 
gaus pažymėjimus.
ĮimBMEIII
Ú—MÜ

UŽSIMOKĖJO UŽ ML

Po 25 kr.: Napolis Gudliaus 
kas, Pijus Ambrozevičius, Ste
pas Urbietis, Jonas Solano, 
Antanas Dutkus, Bronislavas 
Onuša, Danutė Sauka, Ąlg. 
Gurauskas, Klem. Dragūnas, 
Marija Paleckienė.

Po 30 kr.: V. Zarakauskas, 
Kaz. Jauulevičius, Julius Pie
per, Albinas Vasiliauskas, Iz. 
Saulytis, Kazys Musteikis, 
Už ketverius melus Kazys Rut 
kauskas 100 kruzeirų. Iš Ka 
nados T. Leonas Zaremba 60 
kruzeirų, Adomas Mickevičius 
(Rio) 50 kruzeirų, Prel. Alek
sandras Arminas 100 kr. (gar 
bės leidėjas), Ukrainietis Elias 
Melesko 100 kr. (garbės lei
dėjas), Vyrų Brolija 500 kru 
zeirų ir Pranas Sakalauskas 
20 kruzeirų.

Visiems užsimokėjusiems 
dėkojame.
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