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NUOLATINIS GARBĖS LEIDĖJAS

STASYS KARALKEVIČIUS
Jis ir šiais metais, kaip ir anksčiau kasmet išleidžia
vieną ML numerį. Stasys Karalkevičius yra prekybininkas;
turi Laooje, rua 12 de Outubro, 176, didelę įvairių odos iš
dirbinių krautuvę. Turi jis dar dvi ištekėjusias dukteris ir
šešis anūkus.

kunigų dvasia nepalaužta

Dainų Šventėje 12.000
Liepos 4 Čikagoje Kanados ir JAV Dainų Šventėje daly
vavo 29 suaugusių ir 15 vaikų chorų, iš viso apie 2 000 dai
nininkų, kurie žavėjo 10,000 žiūrovų.
Šventės išvakarėse — Žuvusiųjų už laisvę pagerbimas
prie Jaunimo Centro. Uždegtas aukuras, dėtas vainikas, nu
giedota «Marija, Marija.» Sekmadienį penkiese bažnyčiose
pamaldos, kadangi visi vienoje neti’ptų. Pagrindinėse pamal
dose šy. Kryžiaus bažnyčioje prel. J. Tadarauskas iš Kana
dos sakė pamokslą, o Mišias atnašavo vy k. Brizgys.

Pačią dainų šventę pagerbė ir įvairių kraštų konsulai:
D. Britanijos, Izraelio, Costarikos. Guatemalos, I rugvajaus,
Panamos, Libijos ir kitų. įžygiuojančius chorus sutiko šiltai
plodama publika. Atidarydamas šventę komiteto pirminikas
dr... G. Baliukas priminė garsaus vokiečių rašytojo Goethės
žodžius; «Lietuvių dainos yra ašaromis ir krauju parašytos.»
Ūž choristų stovėjo dailininko v. Vaieškos puošrrens: 10 me
trų aukščio Vilniaus verbos, 15 ant 10 metrų lietuviškų raš
tų pynė.
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Spauda nepaprástai gerai vertino dainininkui ir dainas.Meno daina, Mergužėle, lelijėle, Oi kad išaustų, Einu per
kiemą, Pirmyn į kovą, Oi. lekia, lekia, Atsisveikinimas su
giria. Oi, toli, toli, Nei vėjas pučia, Jaunystės maršas. Iš Bra
Zilijos šventėje dalyvavo Petras ir Ona Šimoniai, Aieksan
dras Valavičius, Mečys Peleckis, kun. I Kidykas ir kiti..

■ėjo jaunimas, visi tautiniais rūbais apsirengę, jų dai
nas lydėjo vienuolika akordeonų: Mūsų žemė Lietuva Ant
ežerėlio rymojau, Tėvelių kraštas, Tėvynė šaukia, Šėrėm
žirgus Gardine, I mokyklėlę, Partizano mirtis, Sii mokslu į
rytojų.
Šventę uždarė Budriūno kantata «Lietuvos šviesiu ke
liu», JAV LB pirmininkas V. Volertas savo žodžiu ir dr. Ba
tukas linkėjimu; «Viską dirbsime laisvai Lietuvai I»

Iškilmingoje vakarienėje kalbėjo Kanados LB pirminiu
kas dr. Čepas, Lietuvos atstovas JAV-bėse ministras J. Ka, jeckas, M. Rudienė. Veteranams Amerikos lietuvių muzi
kams prof. J. Žilevičiui ir prof. A. Aleksiui įteikti medaliai.
Po banketo šokiuose dalyvavo apie 1000 lietuvių jaunimo.

Rusai geriausiai apmokami JAV-se
Pagal JAV-se paskelbtus
duomenis apie gyventojus ir
jų kilmę, paskirų tautybių už
darbių daviniai rodo, kad ru
sų kilmės gyventojai uždirba
per metus daugiau už kitų
tautybių žmones — jų meti
nis uždarbis siekia 11,554 do
lerių.
Iš 200 milijonų gyventojų,
75 milijonai pasisakė kilę iš
penkių Europos kraštų. 20
mil. vokiečiai, 19 mil. anglaų
13 mil. airiai, 9 mil. ispanu,
7,2 mil. italai, 4 mil. lenkai
ir 2,2 mil. rusų kilmės.

11 milijonų gyventojų gimę
užsienyje. Italijoje gimė 1,4
mik, Anglijoje 1, Vokietijoje
1, Meksikoje 940 tūkstančių,
Lenkijoje 550, Kuboje 500, Ru

sijoje 412 tūkstančių, ispanų
kilmės gyventojai jauniausi
amžiumi (20 metų), o rusų
vyriausi (46 'metai .

Ispanų kilmės gyventojų už
darbia mažiausias — 5.641
dol. per metus šeimos galvai.
Lenkai, italai, vokiečiai, an
giai ir airiai užddrba apie
8.000 dol. per metus.

Iš rusų vyrų tarpo daugiau
šia profesinių ir techninių sn
čių darbininkų. Vokiečiai dau
giausia teikia ūkininkų. Rusų
nuošimtis aukščiausias įmonių
vedėjų ir savininkų grupėje,
italų — įstaigų tarnautojų, ru
sai — prekių pardavėjo, len
kų — įmonių skyrių vadovai
bei specialistai.
V. Alseika—NY

Lietuva — bandymu laukas
The Christian Science Mo
nitor, JAV-se einąs dienraš
tis, aprašė Lietuvą straipsny
je «Sovietai Lietuvą panaudo
ja bandymams*: tuo supranta
ma naujoji sovietų ūkio poli
tika ir Kremliaus-Vatikano ry
šių užmezgimo dirva.

Sovietai susiduria su dviem
problemom Lietuvoje: pirma,
kad ir iki šiol dar daug
smulkių ūkių «ugebėjo išlikti
neįjungti į kolchozus, antra,
kad lietuviai, įskaitant dau
gelį partinių, atkakliai laiko
si katalikybės, kad lietuvių

Lietuvių ūkininkų individua
lizmas ir kultūrinis konservątivizmas susiduria su Mask
vos noru viską sulieti, suvie
nodinti. Laimėtoju aiškiai išei
na lietuvis, ir todėl etninis
krašto charakteris perdaug
nepasikeitęs.
Pravoa rašo kad Lietuvoje
dabar vyksta antroji kolekty
vizacija. Iš vienkiemių kelia
mi ūkininkii į didelius kai
mus — skundž^masi, kad
ūkininkai tokio perkeldinėjimo labai nenori Reikia «ko
voti su tuo, kas yra sena ir
praėję, su tautiniu separatizmu, izoliaciniu ir buržuaziniu
individualizmu," aaot Soviets
kaja Litva laikraščio.

Nežiūrint partijos pastangų,
51 procentas naujagimių bu
vo krikštyti ir 57 procentai
laidoti su religinėm apeigom
1968 metais — ir tai pagal
oficialius duomenis. Kiti šalti
niai nerodo didesnį nuošimtį.
Kitas Sovietijos laikraštis
pernai kaltino Vatikaną, kad
tas maišosi į Lietuvos vidaus
reikalus ir kursto religinę ir
tautinę veiklą, bet šiais me
tais jau neminimas nei Vati
kanas nei katalikų Bažnyčia.
Iš to daroma išvada kad
Kremliuje yra skilimas, kaip
elgtis su Vatikanu.

Shraipsnio išvada; lietuvių
tautos ištvermingumas ginti
paveldėtą tikėjimą kelia So
vietų Rusijai rimtą susirūpi
nimą ir verčia ją ieškoti išei
ties tariantis su Vatikanu.
Maskva gali Lietuvoje įgy
vendinti ūkio koiektivizaciją,
bet jai sunku bus rasti kalbą
su lietuvių katalikų Bažny
čia.
iirasBHaii

Rugpjūčio 23 dienos vaka
rui Vila Zelinoje ruošiamos
mišios už 5 Sanpaulyje dir
busius mirusius KUNIGUS, ą
dieną sueina lygiai metai, kai
mirė (Lietuvoj) 83 metų kun.
Jeronimas Valaitis, pirmasis
S. Paulyje lietuvis kunigas,
čia darbavęsis 5 metus.
Ta pačia proga bus Dievui
kar&u priminti ir kiti S. Pau
lyje mirusieji ar čia darbavę
si kunigai; t. Stanislovas Ausenka OSB, prel. Kazimieras
Miliauskas, t. Vladas Mika
lauskas S J ir pernai miręs
JAv-bėse kun. Vincas Vale
vičius.

Tikimasi, kad mišias galės
koncelebruoti keli kunigai.

Lietuvos nacionalinė
M.Mažvydo biblioteka

Malonu, kad jis padeda išlaikyti lietuvišką savaitraštį
«Mūsų Lietuva» šiais sunkiais ekonominiais laikais. Be to
kių garbės leidėjų, net redakcijai, administracijai ir kai ku
riems išnešiotojams nieko už darbą neimant, laikraštis turė
tų užsidaryti. Dė! to Stasiui Karalkevičiui ir visiems, kurte
buvo ir ateity dar bus GARBES LEIDĖJAI, didžiausias ir
širdingiausias lietuviškas ačiū!
ML Administracija

PLAČIAJAME PASAULYJE
gumo Tarybos pasitarimai’
Jų tema — ar reikėtų JAV
prezidentui taip pat važiuoti
WAŠINGTONAS. Didelį įs ir į Maskvą ir kada susitiktt
pūdį visame pasaulyje sukė su Sovietų Rusijos preziden
lė praeitą ketvirtad'enį Nixo- tu Podgorny i - prieš vykstant Pekin’tn ar po to? Sis
no pažadėjimas lankyti Komu
projektuojamas
prezidento
nisttnę Kiniją.
Níxono vizitas turėtų nuraDaugumas labai nustebo. minti Sovietų Rusijos vado
Tačiau bendrai tos žinios pri vus, kad Níxono kelionė Kom
ėmimas parodė palankumą Ni Kinijon visai nepagadins da
xono pastangoms sueiti į ge bartinių gerų santykių su SO
resnius santykius su Kom. vietų Rusija. Tai tik jo politi
Kinija Jo pažadėtoji keliomė nės programos susitaikymas
bus istorinis dalykas. Po 267 ir derybos vykdymas. Politi
metu vėl prasidės normalūs kai mano, jog iki to laiko jau
santykiai tarp tų dvieju pa bus baigtos derybos dėl ap
saulinių galybių. Jie buvo nu rubežiavimo atominių bombų
traukti kai komunistai įsiga gamybos. Rusija galėsianti
lėjo Kinijoje, ir generolas
Čiangkaišekas turėjo paei
traukti Formozos salon,

BÜSIMOJI NIXONO
KELIONE K1N1JON

Ši Niksono kelionė turės —
ir jau praded turėti — dide
lės politinės ir karinės reikš
mės. J A V -bilų vidaus politiko
je ji neikš išpildymą Níxono
pažadų užmegzti diplomati
nius santykius ir gyventi tai
koje su visom valstybėm.
Tuo jis apramins savo prie
šus ir laimės oaugiau palan
kumo, gal ir balsų būsimuose
prezidento rinkimuose 19»72
metais.
Tarptautinėje politikoje tai
reikš beveik užtikrintą Kom.
Kinijos priėmimą į Jungtines
Tautas. Daugelis tikisi, kad
Kom. Kinija bus palankesnė
JAV bėms Indokinijos ir ypač
Vietnamo klausimo sprendi
me. Gi daugiausia ginklų Viet
namo komunistams teikia Ki
nija.
Kom. Kinija už tai laimėtų
priė-CDimą į Jungtines Tautas,
didesnį politinį svorį tarptau
tiniuose klausimuose, kurie
nagrinėjami ir sprendžiami
Jungtinėse Tautose. Gi svar
biausia — kas jai labiausiai
rūpi - Sovietų Rus jos atsky
rimą nuo JAV-bių, ypač karo
atveju su Sovietų Rusija. Be
to, ji tikisi tuo tarpu pasiga
minti daugiau branduolinių
ginklų ir tapti trečiąja atomi
ne galybe. Mat, gal Sovietų
Rusija nedrįstų jos kariškai
pulti, bijodamasi JAV ir jos
sąjungininkų
iiiwwn
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SÃO CLEMENTE. Šioje JAV
prezidento vasaros rezideuci
joje prie Ramiojo Vandenyno
vyko keletą dienų JAV Sau-

PAJAMOS VIRŠIJOiŠLAIDAS
Brazilijos Finansų Ministe
rijos gen sekretorius José
Flavio Pecora pranešė praei
tą sekmadienį per 1971 me
tų pusmetį Brazilijos pajamos
viršijo išlaidas 165,5 milijonų
kruzeirų. Ir tai įvyko be mo
kesčių pakėlimo.
[IMS—MII
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PELĖ ATSISVEIKINO

Garsusis žaidėjas Pelė, fut
bolo karalius gal net visame
pasaulyje, praeitą sekmadienį
atsisveikino visam laikui su
Brazilijos futbolo rinktine. At
sisveikino.per valstybinės rink
tinės rungtines su Jugoslavi
jos futbolo komanda. Nepasi
sekė jam šį kartą įspirti atsi
sveikinimo golo, nors rinkti
nės vyrai ir tiek dėjo pas
tangų sudaryti jam tą gali
mybę.
Tačiau atsisveikindamas su
didžiule žiūrovų, gerbėjų ir
žaidimo draugais buvo trium
fališkas. Pelė buvo jo vertas.
Pelė buvo — ir tebėra — ne
tik techniškai labai geras lo
šikas. Jie yra ir idealus žmo
gus — nuolankus, paprastas,
labai nuoširdus, visiems pade
dąs, draugiškas, inteligeotiškas«, savo jėgomis puikiai iš
silavinęs Jis taip pat ir prak
tikuojąs katalikas, viešai išpažįstąs savo katalikybę.
II—MII
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LIETUVI

kiąe Sovietų Sąjungai pažin
ti institutas teigia, kad sovie
tams nepasiseks tikėjimo iš
trinti, kadangi tikėjimas la
bai stipriai laikosi katalikų,
protestantų ir stačiatikių šei
mose.

DANU A

Danijos spauda įdėjo straips
nį aoe altijos valstybes, pa
vadintą "Užmiršti kraštai.»
ARGRN INA
Sarmiente, Patagonijoje Įvy
ko lietuvių šventė. Seniausie
ji lietuviai gyventojai atvyko
1903 metais, pati vyriausia lie
tuvė - 96 metų. Vietos vys
kupas
pašventino Lietuvos
vardu gatvę.
Patagomjos mieste Alto Rio
Senger Kazimieras Šlapelis,
vienas pirmųjų srities lakūnų,
buvo 1S43 metais išrinktas
burmistru.

AUSTRALIJA

Tėvų Ma-ijonų vicegenerolas kun. v. Rimšelis Brisba
ne pravedė rekolekcijas.
Melbourne lietuvių parapi
joje per 20 metų pakrikštyta
495 vaikai, palaidoti 199 lie
tuviai, sutuoktos 245 poros.
PRANCŪZIJA

Strasburgo mieste mirė se
niausia gyventoja — lietuvė
Marija Sarkauskaitė, 105 me
tų amžiaus

Š EIGA R [J A
Šveicarijos lietuviai savo
atstovu Europos lietuvių ka
talikų uarybon išrinko dr. Jo
nę Pečiulionytę.

KOLUMBIJA
Kolumbijos valdžia įteikė
aukščiausią savo ordiną ssle

ziečiui kun. Matučiui, pasižy
mėjusiam liaudies švietimo
bei auklėjimo darbuose. Pla
čiai aprašyta vietinėje spau
doję Kun. Stasys '-latutis gi
mė 1913 met is, Pietų Amerik< je dirba nuo 1935 metų. Jo
įsteigtus mokslo centrus lan
ko vi š 100 vaikų ir suaugu
siųjų.

ITALI A
Italų rel ginis savaitraštis
paskyrė tris puslapius Balti
jos kraštams. įdėta šv. Myko
io bažnyčios Vilniuje nuotrau
ka — dabar bažnyčia san
dėly».
Italų svarbiausias istorijos
žurnalas aprašė birželio 21
diena (1941) sukilimą Lietu
voje, sovietų ir vokiečių tarpuvaldžio metu.
KANADA
Kanados televizijos, ir radi
jo konferencijoje paaiškėjo,
kad kasmet krašte 5o radijo
stočių perdavė 200 valandų
programų 25 kalbomis, nes
kaitant oficialių prancūzų ir
anglų kalbų.

VOKIETIJA

Kun. Vaclovas Šarka, Šiau
rės Vokietijos Rietuvių kape
lionas,
visiems vyskupams
bei kunigams išsiuntinėjo raš
tus apie religijos padėtį Lie
tuvoje ir paūpino kun. Šeš
kevičiaus bylos ver imą vo
kiečių kaiba. Liepos 22 kun
Šarka mini 25 kunigystės
metus.
Muenchene. Vokietijoje, vei

nes, visuomenines, kultūrines
ir bažnytines organizacijas,
kurios tebetęsia pastangas sa
vo tautiečių, pavergtų Sovie
tų Sąjungos ribose, naudai.

INFORMACIJA

New York Times, įtakingiau
sias JAV-bių laikraštis, birže
lio įvykių proga pabrėžė Bal
tijos kraštų okupacija, netei
sėtus rinkimus, kraštų rusini
ma, baigdamas • aisvės troš
kimas Baltijos kraštuose ir
šiandien tebėra gyvas.»

Pavergtų tautų komitetas
JAV-bėse išleido pašto žen
klą pavergtiesiems laisvės
reiKaiu dėmesį atkreipti. Gau
narni iš Captive Natons Stamp
Comnhittee, 4146 N. Elston
Ave.,
Chicago, HL, 60618,
EUA.

New Yorko* populiariausias
dienraštis Daily News birže
lio 16 dienos vedamąjį skyrė
Baltijos kraštų okupacijai mi
nėti ir Pavergtų Tautų Savai
tei JAV-bėse. Jis ragina JAV
valdžią pasmerkti sovietinę
okupaciją.

ELTA biuletenis pasaulio
spaudai pranešinėja apie Lie
tuvą ir jos laisvės kovą. Vien
tik vieno mėnesio bėgyje ou
vo atspausd nta 300 Eltos su
teiktų žinučių

Bostono dienraštis aprašė
seminarijos padėtį: prieš ka
rą būta 466 kandidatai kuni
gystei, dabar teleidžiama 30.
Laikraštis taip pat mini, kad
pats Kremlius nežino, kaip
santykiauti su Vatikanu: vie
ni siekia griežtai, kiti toleran
tiškai politikuoti,

Lietuvos at-iminimų radijo
valandėlė, J. Stuko nuo 1941
metų vadovaujama New Yur
ko apylinkėje, švenčia 30 me
tų sukaktį. Turi savo «Rūtos»
ansamblį, turėjo šokių grupę,
ruošia šventes, leidžia plokš
teles.

New Yorke įvyko baltiečių
informacijos darbuotojų suva
žiavimas, sutraukęs apie 100
latvių, estų ir lietuvių.

LAISVES BYLA

VLIKo pirmininkas dr. J.
K. Valiūnas tarėsi su dr. N
Barnes, Liberijos atstovu Jung
tinėse Tautose, Baltijos vals
tybių bylos klausimu.
JaV bė-e iš laivo pabėgo
lenkas jūrininkas, gavęs prie
globstj per policiją ir lenkų
organizacijas.

Atstovų rūmuose atstotas
Derwinski atkreipė dėmesį į
tai, kad estai, latviai ir lie
tuviai visame laisvame pašau
lyje yra išlaikę savo tradici

krakmolus ir manišką apipiltų karasinu
kištų degtuką. Jis tą gali padaryti.

Atsisveikindamas pasiskundė nelaimę: Gervalos šuo jo gitąrą sudaužė:
— Sunku patikėti bet taip buvo, kad Virvulio vaikai į gitarą įmetė lašinių gabalą. Šuo
užuodė, įkišo galvą, bet ištraukti negalėjo, iš to
strioko besidaužydamas trenkė į sieną, ir gita
ros nebėr, kaput. Ar šunį duosi į teismą?
Kaput, — nusijuokė Andrius.
Per pietus paskui Jane kalbėjo;
— Iš bajorų medžio iškritęs, į žmones ne
pataikęs, tabaluoja kažkur pusiaukelėj. Kartais
jo man gai a, kartais juokas ima. Ponaičiukas, o
neturi kuo puoštis. Sutikęs ilgai kalbina kiekvie
ną merginą, dar ilgiau laiko ranką, spaudžia
pirštus, skaito kaulelius. Labai negudrus: iki
šiol dar nežino, jog visas miestelis žino, kad Ste
fai laiškus rašo ir paštu siuntinėja, Vis ružtavi
popieriai ir išparfumuoti. Kai In eta kišką, tai
po to visas paštas tris dienas kvepia parfumais
Užeiti pas ją negali. Neįsileidžia jos motina, ir
bijo Petrylų Augustino. Atsimeni jį? Labai stip
rus vyras. Visi bernai jo vengia. Nieko arčiau
prie Stefos neprileidžia Jei tą «biškį bajorą»,
kaip jis sako, pamatytų arâiau Stefos, tai jo

__________ 1971 n . liepos 23 d

ĮVYKIAI
Pasaulio Lietuvių Bendruo
menė 1972 metais ren ia IIąji Jaunimo Kongresą, 1973
metais IV-ąjį Pas. L B seimą
ir 1974 metais Kultūros kon
gresą.

ŽMONĖS
Birželio 19 Bostone mirė il
gametis Lietuvos garbės kon
sulas advokatas Antanas Šal
na. Jis gimė JAV-bėse 1891
metais, konsulo pareigas ėjo
nuo 1939 metų. Plačiai lietu
vių ir amerikiečių tarpe dir
bo Lietuvos reikalais.

Apie 1000 lietuvių dalyva
vo a.a. J. Bachuno. ilgame
čio Pasaulio Lietuvių Ben
druomenės pirmininko, pamia
kio atidengime Čikagos tauti
nėse kapinėse. Paminklas juo
do marmuro ?u bronzos bins
tu. kainavęs apie 12 000 dol
įrašyti jo žodžiai «Siekdamas

ir

prė

Aleksandrin vis kas nors atsitinka, nelai
mės.- pernai gegužinėj tik pasirodė, pradėjo
mums meilintis, ir vyrai, lyg netyčiomis, slyva
pataikė į jo išgarsėjusią manišką Vieniems juo
kas, o jam po gegužinės
— Nusidavęs į senelį, — kalbėjo Mykolas.
— Senelis buvo karininkas rusų arnai oje, bet
neiškilo. Kare su turkais, sako, atėmė iš priešų
ar tik rado kur pamestą vėliavą ir ja nešės na
mo Pakelėj iš to džiaugsmo užsuko į karčiama
ir užmiršo Atsiminė po poros dienų. lešKojo
ieškojo, bet niekaip negalėjo atpažinti karčiamos ir vėliavos nerado. Ordino taip ir negavo.
— Gaila vėliavos. Šiandien dar plevėsuotų
prie Aleksandro gonkų ir kalbėtų apie protėvių
galybę «tobulėjimo prasme.»
— I gyvenimo pabaigą tas turkų karų did
vyris visai sukvailėjo. Tik kiek išgeria — ir baig
ta su juo: tai stogais vaikšto tai vidury nakties
miestely pradeda trimitą pūsti, ar dar ką prasi
mano. Didžiausias jo žygis — eksperimentas
balionu. Nešiojosi maišely visą savo turtą, po
pierinių pinigų maišelį. Pririšo prie baliono ir pa
leido Įdomu buvo jam stebėti, ar aukštai kils?
Vėjas kaip nešė, tai ir nunešė. Ieškojo paskui
visą gyvenimą. Dėl vienos durnos galvos kas
nors buvo laimi :gas.
Pavakarėj Andrius ruošėsi išeiti j paupį
bet kiek susitrukdė. Gerai, kad susitrukdė, būtų
gailėjęsis.

Pro langą pamatė,

p į kiemą įsuko dvi

laimės kitiems lietuviams —
pats laimingas tapau.» Bachu
nas gyveno 1893—1969

Prel. Jonas Balkūnas gegu
žės 29 šventė 45-sias kunigys
tės metines. Gimė 1902 me
tais JAV-bėse, nuo 1922 metų
dirba JAV lietuvių veikloje.šalpos, religinių organizacijų,
spaudos Dirba BALFe, Lietu
vių Bendruomenėje, Kunigų
vienybėje, Tautos Fondo pir
mininkas, BATUNe ir kitur.
Jau 38 metus klebonauja lie
tuvių parapijoje New Yorke.
Savo sukakties proga pareiš
kė: «Aš pažadu, kol Dievas
leis man gyventi — visa ati
duoti saviems žmonėms. Tam
gimiau, tam gyvenau ir aš ma
nau, kad tik tam ir mirsiu —
dėl savo žmonių »
KULTŪRA
/
Lietuvos operos 50 metų ir
Čikagos lietuvių operos 15
metų proga statyta «La Tra
viata* pasisekė labai gerai.
Operos chore 73 asmens, o
orkestre 27. Dalyvavo skl-.in
džiai šoką baleto šokėjai ir
žinomi lietuvių solistai. Pas
kutinį mėnesį prieš tris- pasi
rodymus turėta 11 repeticijų
Vien tik operos mecenatai
sudėjo 9 tūkstančius dolerių
veikalui paremti.

Baltiečių draugija Bostone
surengė pianisto Manigiido
Motekaičio koncertą.

Dešimtoji metinė religinė
meno paroda įvyko Čikagoje.
Lietuvius atstavavo dailinin
kai Adolfas Valeška ir Anta
nas Cooper-Skupas .

Kazys Almenas, JAV bėse
gyvenąs rašytojas, siūlo kad
oūtų ir lietuvių kalba detek
lyvinių romanų, kurie pasiek
tų ir tuos žmones, kurie tik
tokias knygas skaito.
Detroite buvo Lietuvos že
mėlapių paroda — jų seniau
sias kunigaikščio M Rauviios, padarytas 1613 metais.

merginos. Vienos nepažino, bet antrą pamatęspajuto vidinį suvirpėjimą. Tie patys juodi plan,
kai. kuriuos nnomis mokyk os dienomis jis ir ki
ti vaikai mėgdavo tampyti, tie patys kiek išpus
ti žandai ir viename jų duobutė.
Viešnių pasitikti išėjo j kiemą.
- Šimtą metu nematyta!
— Sakau, eidamos pro šalį užeikime pas
Janę. Turim reikalų. O čia dar ponas Andrius
atvažiavęs, tai bus įdomu jį pamatyti.
Andrius išsigando savo jaudinimosi ir visai
■; ne tais žodžiais pradėjo kalbą. Dar prieš porą
adienų buvo apgalvojęs, ką pirmiausia pasakys,
--kaip priblokš, nuginkluos >ą vi. ų garbinamą
smūilaliežuvę Stefą, gi dabar jautėsi kaip gim-3fiazistas pirmam pasimatyme.
— Girdėjau, kad ilgesniam laikui atvažia/ivai, tai, sakau, gal mūsų jaunimui daugiau ug
nies, judrumo įliesi? Padėsi ką nors suorgani
zuoti.
Aišku, reikia rasti kokią nekaltą priežastį
vizitui. Negi prisipažins mergina, kad nesulaukė
jo atsilankymo ir pati atėjo. Būtų ne moteris.
Joms išėjus įsiterpė sesuo.
— Matau, kad Stefa tau patiko, ir jos drau
gystės nevengsi, — kalbėjo Jane — Būk atsar
gus. Miestelio vyrai su priemonėm nesiskaito.
Čia kiekvienas žingsnis sekamas, ypač konku
rentai seks tave. Gal tik aš galėsiu ją dažniau
pas save pasikviesti.
(Supažindinę ML skaitytojus su šia, viena
iš geriausių, išeivijos knygų, toliau atkarpoje tę
sime trumpą aprašymą ir naują knygą. ML patar
naus norintiems knygą Geroji Vasara įsigyti
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E gente que não acaba mais.
Disposta a tudo pra levar a nova Variant.
Veja só o que eles comentam aqui na loja:
“Puxa! Como a Variant ficou bonita com
essa nova frente.”
“Queridinho, v. já imaginou se a gente
tivesse êsse carro e pudesse sair com as
crianças todo fim-de-semana, pra bem
ionge dêsse barulho?”
“Nossa! Evem com pisca-piscas embutidos

no pára-choque da frente.”
“Vocês precisam é ver a Variant numa
estrada.” “O que êsse carro tem de
bom mesmo é que êle é Volkswagen.”
“Claudinho, tira a mão da pintura senão
o môço fica bravo.”
“Tá aí no folheto: 65 HP, 2 carburadores
e freios a disco.” “Eu ainda vou levar essa
coisa linda pra nossa garagem.”
“Pois não, aceito um cafezinho.”

Sovietų Sąjungos statistika skelbia, kad už Lietuvos ri
bų Sibire ir Rusijoje yra apie pora šimtų tūkstančių lietuvių.
Nereikia manyti, kad tie žmonės yra iš savo tėvynės iš
vykę tik todėl, kad anuose plotuose geriau gyventi. Komu
nistų leidiniai, taikomi lietuviams išeiviams, nuolat kalba
kad žmogus be tėvynės vysta — bet jie to netaiko lietu
viams, išsklaidytiems prievarta po tolimąją Sąjungą.
Iš Rūkienės, Tautvaišienės ir rusų rašytojo Solzenyčino
knygų galima susidaryti vaizdą kiek lietuvių padėjo savo
galvas, kiek jų buvo nukankinti.
Gailėjimasis tautos kankinių nėra tik nereikšmingas
rankų grąžymas, o yra pasiryžimas kovoti už savo tautos iš
likimą. Gedulas yra reikalingas, bet jis neturi mūsų nuteikti
nevilčiai, o sustiprinti mūsų ryžtą, kad mes dirbtume ir bu
dėtame.
Kasdienybėje sunku atsitraukti nuo savo reikalų, nebe,
norime prisiminti ir tų, kurie begali grįžti tik poezijoje ir at
siminimuose, nebenorime būti trukdomi svetimų rūpesčių ir
raginimų apie mums nelabai malonius darbus. O tačiau anie
kenčiu žmonės mokėjo išlikti dvasioje tvirti.
Eilėmis, knygomis ir prisiminimais kaliniai nuolat sugrįš
visur ten, kur gyvena lietuvis. Žuvusiųjų s įgrjžimas nėra,
tik tuščių frazių kasmetinis pakartojimas, o yra pamąstymas
kiek mes galimė padaryti, kad anų auka įgautų daugiau
prasmės, nes jie kančiomis pašvent no ne tik savo, bet ir
mūsų ateities darbus.
fAl. B — Draugas)

Pirmasis SalezisCiu Žodis
Šiek tiek apsipratę su kli
matu, pradėję susipažinti su
žmonėmis ir jau daugiau ar
mažiau ’.virtai atsistoję para
pijos tarnyboj, saleziečiai jau
čia gilią pare gą ir per MŪ
SŲ LIETUVĄ pasveikinti Vila
Zelinos parapiečius, ir, ben
drai, São Paulo lietuvius.
Dėkojam d g. Prelatui Pijui
už- tikrai didelį pasitikėjimą,
kviečiant iš taip toli ir pave
dant kokiems tai nepažįsta
miems saleziečiams parapijos
aptarnavimą su visu tuo atsa
kingu religiniu, tautiniu ir
kultūriniu darbu, kuris ypač
čia, išeivijoj, su parapijos
d&rbu tampriai surištas. Tiki
mės ir linkim, kad Prelatas
ir toliau bus mūsų visų pata
rėjas, globėjas ir kilnių dar
bų skatintojas.
Sveikinam visas lietuviškas
organizacijas, veikiančias tie
stoginiai Vila Zelinos parapi
joj ar bendrai São Paulo lie
tuviškoj visuomenėj. Dėkojam
visiem už lig šiol parodytą
nuoširdumą, padrąsinimą ir
ryžtą burti visas lietuviška»

jėgas bendram vieningam dar
bui. Nuoširdus ačiū ypač
tiems, kurie parapijos perėmi
mo proga sveikino ir drąsino
ar žodžiu, ar raštu, ar net
per laikraštį.
Mums itin malonu sveikin
ti ^.gretimai su mumis tam pa
čiam Kristaus vynuogyne ir
tuose pačiuose lietuviškuose
dirvonuose nenuilstamai besi
darbuojančius TT Jėzuitus,
darbščias, kaip bitelės, ir ku
klias, kaip tikrom lietuvai
tėm pridera, seseles Pranciškiėtes, o taip pat ir tuos lie
tuvius dvasiškius — pasaulie
čius ir vienuolius, kurie, kad
ir atokiau nuo lietuviškų dir
vonų, tam pačiam Kristaus
vynuogyne darbuojasi su lie
tuvišku atsidavimu.
Karšėiausi mūsų, kaip sa
leziečių, sveikinimai jauni
mui. kuris yra parapijos ir
ir lietuvių visuomenės ateitis
ir viltis, ir kuris todėl vertas
ne tik saleziečių, bet ir vi
sos visos visuomenės didžiau
šio dėmesio, rūpesčių ir pas
tangų.

ESTAMEL VEÍCULOS LTDA
Rua Ibitirama, 1269, Telef. 273-1721, End, Telegrf.
MELIŪNAS V. Prudente, S. Paulo.
Gili pagarba itin mūsų žila
galviams seneliams — močiu
tėms ir tėvukams, kurie, iš
gimtosios šalies išsivežę, įs
tengė, kad ir labai nepalan
kiose sąlygose, naujajai kar
tai perduoti gilų lietuvių tau
tos religingumą, lietuvių kai
bos ir tėvynės meilę, lietu
viškus religinius ir tautinius
papročius, ištikimybę Dievui,
Bažnyčiai ir Tėvynei.
Sveikinimai ypač beturčilams
ir ligoniams, kurie turi būti
ne tik še m s, bet ir parapi
jos meūės objektas, die, savo
vienatve, kančia ir mala ar
timiau jungdamiesi su ken
čiančiu Kristumi, bus, jaučia
me. ypatingi mūsų apaštalavi
mo rėmėjai ir bendradarbiai.
Artimiau suėję j kontaktą
su organizacijom ir visuome
ne, konkrečiau nusistatysime
ir darbo gaires.

Saleziečiai

REVENDEDOR
AUTORIZADO

fVEIKÀU
Baisiai kenkia sveikatai nar
kotikai. Čia paduosiu aprašy
mą dviejų rūšuų narkotikų.
Vienas, kurį Dr. H Dresser
išrado 1899 metais ligonio
skausmams malšinti, tai opiu
mo ir kitokių chemikalų miš!
nys. Šiam narkotikui davė
vardą heroino, paimtą iš grai
kų dievo vardo heros. Tas
pats gydytojas išrado ir as
piriną.
Heroino paėmęs žmogus pa
sijunta atsipalaidavęs nuo
įtampos ir baimės, jaučiasi
laimingas ir greitai užmiegaBet šis chemikalas labai ken
kia sveikatai ir žmogų įprati
na dažnai vartoti ir vis didės
nėmis dozėmis, nes mažomis
greitai apsipranta. Kai žmo
gus įpranta ir nebegauna šio
narkotiko, tuoj pajunta pilve
skausmus, pradeda vemti, vi
duriuoti, prakaituoti. Šaltis
kreč.a, kojas skauda. Paima

heroino, vėl viskas praeina.
Ipratusį i M narkotiką žmogų
labai sunku pagydyti.

Kitas labai pavojingas che
mikalas, — tai vadinamas Er
got grybas. Lietuviams žino
mas ir lietingose vasarose at
sirandąs rugių varpose toks
melsvos spalvos salsteiėjantis
grūdas. Iš jo padarytas nar
kotikas duoda įvairius pergy
venimus, halucinacijas. Ne
mažytė dozė veikia 10 valant
dų Ji» pavadintas LSD. Jau
nimas jį labai vartoja, nes su
kelia keistus ir nežemiškus
pergyvenimus. Irgi sunku nuo
jo pagyti. Motino», kurios var
toja tą chemikalą, pagimdo
defektyvius vaikus. Žmogus
pasidaro neveiklus, tinginysBrazilija paskelbė dabar ko
vą prieš narkotikas. Tai pri
klauso ir čia juos paminėti.
JB

LIETUVOS NACIONALINĖ
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEK.
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Š. m rugpjūčio mén. 1 d. V Zelinoje yra rengiama

JAUNIMO ŠVENTE

*UA JÜATINDIBÂ, 20 — P. DA MOÓCA

VZeliiia
;.í»

PARĖMĖ NAUJAKURIUS

SALEZIEČIUS
Saleziečiai parapijoj ir kle
bonijoj sudaro vieningą šei
mą. Jie kartu dirba, kartu
valgo, kartu meldžiasi, sten
giasi kartu ir spręsti einamuo
sius reikalus. Pas juos viena
ir finansinė atskaitomybė. To
dėl ką vienas uždirba ar iš
leidžia, eina tos pačios šei
mos sąskaitom Taip pat ir
parama, ypač taip reikalinga
naujakurystėj, ar vienam ar
kitam suteikta, irgi eina tos
pačios šeimos naudai. Tad
šios saleziečių šeimos vardu
čia ir noriu padėkoti visiems
kurie — ir kurios ■- vienu ar
kitu būdu teikėsi naujakurius
paremti (sąrašas eina iki bir
želio 30 dienos): msgr. Z. Ig
natavičius «kūrimuisi» Cr. 350,
Juozas Gavėnas 525, Apnstolado de Oração per Dona
Teixeira 400, Maldos Apašta
lavimo Moterų Draugija per
M. Kleizienę — paklodės ir
100, Vincas Gavėnas 20, dr,
E. Draugelis — spinta ir kny
gų, J. Paukštys 50, Moterų
D ja 125, N.N. - pagalvė, N.
N. — ..00. Padėka ir kitiems,
kurie dar prisidėjo darbu ar
kokia kitokia parama bei pa
drąsinimu.
Atvykęs iš «talijos kun. Pr.
Gavėnas su sveikinimais ir
parama ir iš toliau: iš JAVbių; Ona Kaienas (Cicero,
UI.) —• 10 doi., M. Voiskienė
(Westf eici, Mass.) - 5 dol.(
K. Merkis (So. Boston, Mase)
—- 3 doi., iš Chicagos: B. Ku
ras 10 dol., J. Bertašius 1
doi., E. jzokienė 1 doi., iš
Kanados.- Br. Lipkė 10 dol ,
V. Dailidė 5 dol., J. Misevi
čius 20 dol. Padėka jiems ir
per MŪSŲ LIETUVĄ.
B. ir V. Gražuliai iŠ,Footscray (Australija) rašė pąsiun

—

SÃO

PAULO, 13

tę pe- banką 5 dol. auką, ta
čiau jos negavau
Saleziečių bendruomenės
direktorius įsipareigoja kiek
vieno mėnesio paskutinę die
ną atnašauti mišias į šv.
kuo. Joną Bosco visų gerada
rių bei rėmėjų intencijomis.
Kun. Pranas Ga ėnas
II—«II
iimnni

Praėjusj šeštadienį jauni
mo namuose įvyko V. Želi
nos parapijos komiteto SU
RUOŠTA VAKARIENĖ, kurios
tikslas - surasti daugiau pi.
nigo padengti skoloms, susi
dariusioms su bažnyčios ap
taisymo darbais.
Rengėjai džiaugiasi, kad,
nežiūrint atostogų laiko ir
daugeliui tautiečių išvažiavus
su šeimom į užmiesčius, vistik prisirinko apie 100 sve
čių.
Parapijos komitetas nuošir
džiai dėkoja visiems talkinin
kams, ypač gi
Jonui Bagdžiui, Jonui Šepetauskui, po
nioms Izabelei ir Adelei ir
Martynui Ramoškai. Padėka
taip pat už gražų bendradar
biavimo ir pasišventimo pa
vyzdį ir kitataučiams, ypač
Sr. Nercio Trevisan, lt o teuen
te e D. Margarida Trevisan,
Sr. uaciro Fernandes l.o te
nente ir D. deny Fernandes.
Tuo pačiu tikslu rengiamas
ir kermošius, kurio data bus
paskelbta vėliau. Norint eji
prisidėti fantais ar pinigu, ga
Ii pasitarnauti ir klebonija.
IIBKaBMII

ÍíkxbbuÍí

mėnesio 22 dienos va
karui saleziečiai kviečia klebonijon lietuviškų organizaci
jų vadovus pirmam informaliam susitikimui-pasitarimui
bendro darbo gairėm aptarti.
Šio

lIMBMBi Įl
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UŽPRAŠYTOS MIŠIOS: 23
d.; 30 dienos mišios už Anta

"JONAS JAKUTIS
r RUA COSTA BARROS, 352

■ TEL. 63-3285 - VILA ALPINA
Turi įvairiausių statybos medžiagų, geležinių daiktų, indų bei darbo įrankių.

Lietuviai pirkim pas lietuvius l

KAINA 0,40

kurios programa yra sekanti:
11 vai. Šv. Mišios liet, jaunimo intencija. Jų metu jau
nimae yra kviečiamas priimti šv. Komuniją.
16 vai. meninė programa Seselių Pranciškiečių gim
nazijos salėje: A. Gustaičio vaidinimas «Sekmi
nių vainikas» su lietuvių liaudies dainomis ir
tautiniais šokiais.
Po programos — pasilinksminimas iki 22 vai. Bus
staliukai, užkandinė ir kt.
Kviečiame dalyvauti visus > ão Paulo lietuvius, o
ypatingai jaunimą! Laukiame visų!
Rengėjai prašo visus apsirūpinti pakvietimais iš
anksto. Jų galima gauti; vakarais - Jaunimo Namuose,
sekmadieniais — prie Vila Zelinos bažnyčios ir pas T.
T. Jėzuitus, o taip pas ir pas Žilvitiečių tėvus.
«Žilvičio* jaunimas

Šventos ONOS ŠVENTES proga širdingai sveikina savo
nares ir kitas tautietes ONAS su vardadieniu, linkėda
ma joms daug sveikatos ir laimės
MALDOS APAŠTALAMI O Valdyba

Vardadienio proga mūsų gražiausi sveikinimai ir linkė
jimai visoms lietuviškosios kolonijos ONOMS ir
MAGDALENOMS.

ML Redakcija ir Administracija
Tėvai Jėzuitai .
niną Tamošaitienę (7 vai),
metinės už Juozą Selioką (19
vai.); 24 d: metinės už Povi
lą Pavilonį (7,30 vai.); 26 die
na: 7 dienos mišios už Oną
Blujienę (19 vai); 27 diena:
už Anelę Juškienę (19 vai.);
31 diena; už sa eziečių gera
darius ir rėmėjus (7 vai.), už
gnacus ir Buzų šeimos mi
rusius (8,30 vai.).
II—II
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PREL. P. RAGAŽINSK&S
pavaduoja S. Paulo katedros
kleboną.
Kun. J. ŠEŠKEVIČIUS po
ned^elės operacijos grįžo
sveikti namo.
ii—n»i
ŪBsncniii

IEŠKOMI

Krikšto duktė Lietuvoje ieš
ko Antano Žaikausko, sūnaus
Juozo, gimusio 1887 metais,
išvykusio į Pietų Ameriką
1910 metais. Pranešti redak
cijai.
Ieškoma Vytauto Mikalaus
ko, gimusio Brazilijoje, apie

40 metų amžiaus. Jo tėvai,
atvykę iš Lietuvos, Adomas
ir Angelina Mikalauskai. Jis
prieš 18 metų išvyko iš interioro į Rio ar São Paulį.
H—M
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ATSILIEPKITE

Kas pažįsta ALOYZĄ PATKAUSKĄ, pasakykite, k c
jam redakcijoj yra du laiškai
iš Lietuvos.
ii DBMBiU

LEiDEJAl
Leidėju tapti dar palikta su
roa tik 100 kruzeirų, kad ne
nutrūktų leidėjų eilė. Kitaip
sunkiai apsiimtų išleisti vie
ną numerį, jeigu reikėtų pil
nai apmokėti. Dėl to galite
susidėti net keli į krūvą —
k jau sudarysite vieną Gar
bės Leidėją Amerikoj gyve
nąs leidėjas tegul atsiunčia
20 dolerių.

ANTONIO ŠIA U LYS
C. R. M. 1Q.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 — Molezas de Senhoras
Partos — Operações
Horário; Das 12 as 14 e das 19 as 21 horas
Joneultorio e Residência RUA DOS TRILHOS, 1576
Moocaj Fone 92-3991

.
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«MūsųSLietuvos» tekstas jau
vietomis sunkiai išskaitomas
dėl nudėvėto raidyno. Tėv> s
Jonas Kidykas rūpinasi jį su
sirasti Amerikoj. Tik perveži
mas būtų labai sunkus, nes
tokių dalykų muitinė dovanai
nepraleidžia, o raidės labai
brangios
ir daug sveria,
dėl to muitas didelis. Bet ver
kiant reikia naujo raidyno.

URUGVAJUS
Pradėta nauja radijo valan
dėlė šeštadienio vakarais. Ja
rūpinasi Lietuvių Kultūros Dja. Programa kultūrinė, mo
derni, pritaikyta jaunimui ir
vietinei publikai su lietuviš
komis dainomis, muzika ir
žiniomis.
Lietuvos atstovo žmona p.
Liucija Grišonienė dalyvavo
Urugvajaus užsienio ministro
žmonos suruoštame priėmime.
Rugpjūčio 15 choras «Ai
das* minės savo 20-ties metų
kultūrinio, patriotinio ir reli
ginio darbo sukaktį.

Atostogų namų statyba ei
na pirmyn. Susitarta su fir
ma, kuri greitai pastatys sie
nas ir stogą, o likusią dalį
patys lietuviai paruoš.
Katalikai Vyrai pageidauja,
kad per «Lietuvos, mūsų tė
vynės, prisiminimų valandė
lę,» būtų perduodama ne tik
dainos, skelbimai ir praneši
mai, bet ir tautinis bei religi
nie žodis, Radijo pusvalandis
būna sekmadieniais 9 vai.
Atostogų metu lietuvių kai
bos pamokos vyksta pirmadie Jais parapijos raštinėje.
«Žinios* praneša, kad Ar
gentinos ir Urugvajaus jauni
mas, kaip iš São Paulo, sva
joja dalyvauti IV tautinių šo
kių šventėje ir Jaunimo Kon
grese Siaurės Amerikoje 1972
metais.
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St. Lapienis 25 kr.. gP. ir

Didelis pasirinkimas medžiag^ir skoningas
pasiuvimas, LAURO SANDROS! vyriškų rūbų
SIUVYKLOJE LAURO

Rua do Orfanato, 686, — V. Prudente — Fone 63-5294
3 São Paulo

Aleksas Kalinauskas
Advokatas

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

Rezidencija:
R. Joaquim Piza, 204
Tel. 31-2548
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JAUNIMAS POSĖDŽIAVO

PRENUMERATORIAI

Medžiaga parduodama ir išsimokėjimui
teikite ir įsitikinkite medžiagoj ir darbo kokybe ir kaina

D R,

n— h

iiHEEnaii
ŪBunasii

Iiwnfl—in
iimramiū

-t ‘

Adelė Žarkauskai 75 kr.,
Konstancija Šukys-Vilkas 25.

Raštinė:
. 15 de Novembro, 244
4.o-Sala 19- Tel. 37-0324
no 14,00 iki 18,00 vai.

VOKIETIJOJE ?

30 jaunimo rinktų atstovų
iš Vokietijos lietuvių tarpo
savaitę posėdžiavo pietinėje
krašto dalyje, globojami Vo
kietijos ateitininkų sendrau
gių valdybos. Tarp temų bu
vo modernioji bažnytinė mu
zika, tautų santykiai Lietuvo
je ir Sovietų Sąjungoje krikš
čionybė ir marksizmas, Vo
kietijos lietuvių jaunimo or
ganizacija, Vasario 16 gimna
zija, Jaunimo protestai. Da
lyviai matė iš Lietuvos atvež
tą filmą apie M. K. Čiurlio
nį. Minėta ir Europos lietu
vių vyskupo Antano gDeksnio
40 metų kunigystės sukaktis.

