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Žalgirio
1410 m. liepos 15 d. įvyko 

didysis, lemiamasis Žalgirio 
mūšis kupis sustabdė kryžiuo 
čių ordeno veržimosi į Lietu
vą bei kitas Rytų sritis.

į šį mūšį ordenas buvo su
traukęs 12-000 karių Lietuvių 
ir lenkų kariuomenėje buvo 
apie 15-20.000 karių, thčiau 
jie buvo žymiai prasčiau ap
ginkluoti. Lenkų kariuomenei 
vadovavo Zindramas iš Maš- 
kovičių. Lietuviams, rusams 
ir totoriams vadovavo Vyta» 
tas. Buvo sudaryta karo tary 
ba, kurios pirmininku buvo 
Vytautas. Mūšiui lietuviai bu
vo išsirikiavę dešinėje, o len 
kai kairėje. Vytauto ragina- 
namas, po ilgesnio delsimo 
Jogaila davė ženklą pradėti 
mūšį. Mūšio pradžioje, magis 
tras metė prieš lietuvius sa
vo pagrindinę jėgą šarvuotą 
kavaleriją Po valandos lietu 
viai pasitraukė. Liko tik kai 
riajiįEąe sparne išsirikiavę len 
kál^r, praretėjęs, iš lietuvių 
sudarytas vidurys. Po tris va
landas užtrukusios aršios ko-

SUTEIKIA NEPRIKLAUSOMYBE
NERAS IRUOŠUSIEMS JAI KRAŠTAMS

— delsia grąžinti laisvę tautoms, kurios jau yra įrodžiusios, 
kad sali laisvai gyventi

(E) Keisti dalykai darosi Af 
rikoje. Paskubomis suteikia
ma nepriklausomybė kraš
tams. kurių gyventojai tam 
dar visai nepasiruošę. Vos tik 
buvo paskelbta buv belgų ko 
Jonijos Kongo nepriklausomy 
bė_. čia kilo neramumai, kurie 
u- dabar dar nėra pasibaigę. 
Kilo vietinių gyventoju riau
šės prieš naująją Kongo vy
riausybę. suliepsnojo riaušės 
prieš likusius krašte baltuo- 
sius Kiek jų liko išžudyta, 
kiek sužeista, tikslių žinių nė 
ra, nes dideliame krašte pa
kriko ir susižinojimo ryšiai 
Dešimtys tūkstančių baltųjų, 
ypač belgų, visokiomis susi 
s ekimo priemonėmis išbėgo 
iš Kongo į kaimyninius kraš
tus, arba buvo laivais ir lėk
tuvais perkelti į Belgiją Nau 
joji vyriausybė pasirodė beje 
gė tvarką palaikyti Vienos 
iš 6 Kongo pr®vincijų — pa 
čios turtingiausios — Katan- 
go provincijos gubernatorius 
tame sąmyšyje paskelbė Ka- 
tango nepriklausomybę. Kon 
go vyriausybė šaukėsi Jungt. 
Amerikos Valstybių, paskiau 
Jungt. Tautų pagalbos. JAV 
atsisakė siųsti karinę para 
mą kad padėtis nebūtų dar 
labiau komplikuota ir kad

v

Mūši s
vos, kryžiuočiai buvo beap- 
supą lenkus Bet šiuo metu 
Vytautas atvedė savo rezer
vus ir pasitraukusius dešinio 
jo sparno lietuvius. Po gero 
spustelėjimo kryžiuočius apė 
mė panika Jie pakriko. Nuo 
lietuvio ieties žuvo 
patsai magistras Ulrichas von 
Jungingen ir daug kitų rite
rių Tik mažam kryžiuočių U 
kučiui pavyko pasprukti. Li
kusi dalis žuvo kovos lauke.

Šiuo metu daug kas bando 
savaip aiškinti Žalgirio mūšį. 
Vokiečiai pvz pabrėžia, kad 
tai nebuvo lenkų pergalė: vi 
sa nulėmęs Vytautas, vadova 
vęs lietuvių, totorių, rusų, gu 
dų ir ukrainiečių daliniams. 
Gi tuo tarpu okupuotoje Lie
tuvoje šiuo metu pabrėžiama, 
kad tai buvusi «kolektyvinė 
tautų pergalė».

Žalgirio mūšio sritį dabar 
valdo lenkai. 550 metų sukak 
fies proga iie , suruošę dide 
lės iškilmes, į kurias buvo at 
vykusi ir delegacija iš ok. 
Lietuvos.

Jungt. Tautos galėtų stipriau 
į tą reikalą įsijungti Belgų 
vyriausybė, iš savo pusė», 
gelbėdama savo tautiečius Kon 
go krašte nuo juodukų išsišo 
kimų, Kongo sostinėje ir ki
tose dalyse nuleido parašiuti 
ninku desantus, kurie kai kur 
atstatė tvarką Ir Kremlius ne 
iškentėjo neprabilęs tuo klau 
simu. Ėmė protestuoti prieš 
vakariečių įsikišimą Kongosri 
tyje, nors visiems aišku, kad 
chaosas Kongo srityje aisira 
do ne dėl vakariečių įsikiš! 
mo, bet dėl jų staigaus pasi
traukimo. paskelbus Kongo ne 
priklausomybę okongiečiams 
nesant . asireogus tvarką pa
laikyti, valstybę tvarkyti.

Čia pasirodė dar ir toks 
keistas reiškinys. Jungt Tau 
tų Saugumo taryba, kurioje, 
žinoma, dalyvauja ir sovieti
nis atstovas, labai paskubo
mis nusprerftiė rekomenduoti 
J P pilnačiai priimti Kongo į 
Jungtines Tautas kaip tik lo
mi- ienomis,kada Kongo kraš 
te plačiu mastu kilo riaušės. 
O rekomendacijos tekste esąs 
sakinys Kongo valstybė «yra 
verta priimti į Jungtines Tau 
tas».

Nepriklausomybei dar nepa 
siruošusį, chaose skęstantį

r U E C JI E
Politinis gyvenimas dar nė 

ra nusistovėjęs. Tai rodo žy
mių krašto politikų žurnalis
tu prašymas prieglaudos kitų 
kraštų pasiuntinybėse bėgi 
raas užsienin. Šiomis -dieno 
mis pavyzdžiui labai įtakin
gas asmuo žymus žurnalistas 
savaitinio žurna'o frevistos) 
«Bohemia» vyriausias redak
torius ir leidėjas. Miguel An
gelo Quevedo, p prašė politi
nės prieglaudos Venezuelos 
ambasadoje Pažymėtina, kad 
Miguel Ang' lo Quevedo buvo 
artimas Fidel Castro draugas, 
su kuriuo aptardavo įvairius 
politinius ir ekonominius klau 
simus.

Taip pat šiomis dienomis 
pabėgo kitas žymus laikraš
čio «Carteies» d rektorius An 
tonio Ortega.

Kuba Chruscevui bus pavojingiausia vizitui vieta

Tikima, kad Kuba yra pa daugiau negu sukėlėjo tenky
ti nesaugiausia vieta Chruš
čevo vizitui iš visų kraštų, 
kur tik Chruščevasyra a p 
silankęąsS^giai tas pats galio 
ja ir rauWtftsios Kin jos d ik 
tatOfnii Ghnii Fn lai "‘1 .

Po Castro revoliucijos atsi 
rado visa eilė stiprių antike 
munistų kūnų nėra niekur ki 
tur pasaulyje, kadangi kubie 
čia i pasižymi karštumu ir ak 
tyvumu.

Apsaugos reikalai

Chruščevo apsauga Kuboje 
sukelia daug problemų daug 

juodukų kraštą Saugumo tary 
ba paskubomis sutinka priim
ti į Jungt Tautas nė tikros 
padėties nepatikrinę — o Pa
baltijo tautų atstovai niekaip 
negali prisiprašyti, kad J T. 
svarstytų Pabaltijo klausimą.
«5» ♦j* *£» «5» ♦£* ►*< *5» <5» *1* «í*+J* «JA

Lietuvi, 13 -15 d. rugpiucio nesusirisk jokiais kitais įsiparei
gojimais. Dalyvauk 35 metu imigracijos paminėjime, čia prisi
minsi nueita naujoje tėvynėje kelia, išgyventus sunkumus 
ir pasidžiaugsi pasiektais laimėjimais. Minėjimo Programa.
Rugpiucio m. 13 d.: 17 vai. Vila Belos mokykloje svečiu,, organizacijų bei

įvairiu organizuotu vienetu atstovu ir visuomeninku posėdis, kuriame bus Svars 

tomi tolimesnio veikimo planai. Po posėdžio bus susipažinimo vaisęs.

14 d. rugpiucio, 11 vai. pamaldos São Paulo katedroje.
15 vai. Lega Lombardo salėje isKilmingas posėdis, pla

ti meninė programa ir galop pasilinKsminimas.
I5 d. rugpiucio 15 vai. sportas Vila Zelinoje.

įėjimas bus su paKvietimais.

Taip pat pažymėtina katali 
kų visuomenės demonstraci
ja s ir susikirtimas su komu
nistais Katalikų visuomenė 
yra nusistačiusi prieš komu
nistus ir artimą bendradarbiu 
vimą su Rusija, ypač prieš 
Kruščiovo lankymąsi Kuboje.

Jungtinių Tautų Òrganizaci 
ja nutarė Kubos nesusiprati 
mu. konflikto su Amerika spr 
endimą pavesti Amerikos Vals 
tybių Organizacijai Organiza 
ção dos Estados Americanos). 
Ši organizacija sprendžia 
abiejuose Amerikos konlinen 
tuose kilusius nesusipratimus 
taigi ir Kubos nesusipratimus 
su Amerika Rusams čia įsi 
kišti nebus progos, nors jie 
ir sako, kad Kubai padėtų 
gintis, jei Amerikos ji būtų 
užpulta. Kubos fronte Krem
lius prakišo.

masis Amerikoje kur dides
nę neapykanta kruvinajam 
skerdikui parodė vengrai ir 
kiti asmenys kurių tėvynes 
yra Chruščevas pavergęs A- 
merikoi© buvo žinoma kur y 
ra tokios tautinės grupės ir 
tokių vietų buvo stengdamasi 
išvengti arba lengviau jas ap 
saugoti,tačiau negalimaapsau 
goti Chruščevo Kuboje, kur 
yra nemaža asmenų galvojau 
čių. kad geriau butų sunaiidn 
ta Kuba sovietų raketų, negu 
kad ji yra dabar valdoma tvar 
koma ar kreipiama komuaisti 
ne linkme Manoma kad Cas 
tro stengsis Chruščevą apsta 
tyti įvairiais agentais, tačiau 
Kubos istorijoje yra pasitai 
kę. kad asmenys paskirti vie 
nam darbui, atlieka visai prie 
Stogus uždavinius.

- Nauja Kongo juodukų vy 
riausybė t-uri blogus politikus 
ypač ministeris pirmininkas

MIRĖ KOMPOZITORIUS 
JULIUS ŠTARKA

NEW YORK A S. - Liepos 
11 dieną Brooklyne mirė mu
sų žinomas kompozitorius Ju 
liūs Štarka, sulaukęs 74 m, am 
žians Kompozitorius buvo pas 
kutiniu metu vienoj lenkų pa 
rapijoj vargonininku. Liko’žmo 
na ir sūnus Kompozitorius 
jau tremtyje yra parašęs visą 
eilę didesnių kūrinių, Adora- 
mus Te. Renedictus - mote
rų dvigubam kvartetui Šven
tas Dieve — vyrų 'chorui di
desnis kūrinys, daugybė ori-. 
ginalių ir liaudies dainų Lais 
voj Lietuvoj buvo operos di 
rigentas. Dalyvavo pirmosios 
dainų šventės organizavime 
ir išpildyme Vokietijoj vado
vavo vyrų chorui.

— Tūkstančiai turkų at’duo 
da savo brangenybes ir jungtu 
vių bei sužieduotuvių žiedus 
valstybės iždui, norėdami susti 
printi Turkijos pinigini viene
tą Grupė žurnalistų pasiuntė 
brangenybių, taip pat 7000 naf
tos ir pramonės darbininkų pa 
aukojo vienos dienos uždarbį. 
Naujoji vyriausybė, vadovauja 
ma gen Gursel. žadanti nusa
vinti turtus asmenų, kurie būda 
mi valdžioj juosneleg. įsigijo.

Lumumb, kuiis padaro neap
galvotų politinių išsireiškimų, 
švaistosi grasinimais. Pavyz
džiui pareiškė, jei per tris die 
nas nepasitrauktų Belgijos ka 
riuomenė, prašysiąs tiesiogi
nės Rusijos intervencijos. 
Reiškia raudonoji armija vyk 
tų į Kongo ir belgus jėga iš 
ten išvarytų, žinoma raudon
armiečiai ten pasiliktų.

Kremlius yra įspėtas, kad 
jis ten savo nosies nekištų, 
nes galėtų kilti konfliktas, ka 
ras su nepramatomomis pa
sekmėmis.

Konge tvarkai palaikyti yra 
siunčiama Jungtinių Tautų 
Organizacijos kariuomenė To 
je kariuomenėje yra ir keli© 
lika Brazilijos lakūnų
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LAISKAS IS LIETUVOS 25 Metai Diev0 ir Artimo Tarnyboje
(tęsinys)

Kiekvienos tautos ateitis — 
jos jaunimas. Koks yra mūsų 
tėvynės inteligentinis jauni 
m as?

Pirmiausia darbštus. 0 juk 
darbas visais laikais ir viso 
se santvarkose buvo sėkmės 
šaltinis Lietuvos jaunuoliai 
stropiai mokosi, daug dirba, 

. sportuoja. Jų pastangos ir ryž 
tai nukreipti į savo tėvynę. 
Jūs nesutiksite Lietuvoje nė 
vieno jaunuolio, kuris drąsiai 
nepasakytų, kad jis lietuvis 
kuris nepabrėžtų visur ir vi
sada, kad atstovauja Lietuvą. 
Mūsų jaunuoliai sugeba įveik 
ti visas kliūtis, pasitaikančias 
jų kelyje (tai jie ne kartą įro 
dė įvairiose gyvenimo srity
se) ir pasiekti užsibrėžtą tiks 
lą. Šiuo pagrindu tenka ir 
spręsti apie Lietuvos jaunimo 
ir Lietuvos ateitį.

Nesiimu čia parašyti gi-. 
lesnį traktatą apie Lietuvos 
jaunimą iš viso Tai plati ir 
sudėtinga sritis, kuriai nuš
viesti reiktų daug darbo Mes 
čia kalbėjome apie Lietuvos 
inteligentą, todėl ir pasiliksi
me prie šios temos.

Išauga Lietuvoje ir taip va 
dinamas “auksinis jaunimas» 
— jauni inteligentai (savo kil 
me inteligentų tėvų vaikai, 
baigę vieną ar kitą mokyklą), 
kurie visomis jėgomis krato
si darbo; jie naudojasi tėvų 
padėtim ir ištekliais ir kopia 
gyvenimo laipta s (Tėvųište 
klais sakau tocėl, kad toks 
vaikinas ar mergina gyvena 
tėvų išlaikomi) Jie nė kiek 
nesvarsto nei savo, nei tautos 
likimo Tokių jaunų žmonių 
su tokiais palinkimais yra ne 
daug, bet jų yra ir jie užima 
ypatingą vietą lietuvių inteli 
gen tinėje visuomenėje. Reikia 
atvirai pasakyti, kad tai lyg 
mūsų tautos žaizda.

Pažįstama šeima iš Kauno 
vienai lietuvei, gyvenančiai 
Vakaruose, nusiuntė geriau
sius linkėjimus gimimo dienos 
proga ir pasigyrė, kad jų dūk 
tė Birutė baigė Kauno medi

cinos institutą ir tapo gydy
toja Gaila tik, rašė pažįsta
mieji kad teks dukrai palik
ti miestą ir keltis dirbti į kai 
mą. Iš Vakarų atėjo atsaky
mas. girdi, tegu ir nevažiuo
ja, juk tai būsią vergija būti 
kur siunčiamam, o ne dirbti 
ten, kur nori.

Vakaruose gyvenanti lietu
vė, to nė nežinodama, išreiš
kė “antrojo jaunimo” mintis: 
nedirbti, pasilikti nuošalyje 
ir naudotis kitų darbo vai
siais Kai kas Lietuvoje ir už 
sienyje bando aiškinti, kad, 
girdi, tai ne tinginystė, ne už 
sispyrėliškas kvailumas, bet 
protestas prieš Lietuvoj esan 
čią santvarką, protestas prieš 
' rusišką tvarką” Ką pabau
ginsi šiuo tikrai kvailiu pro 
testu? — Nieko! O savo t a-u- 
tą nususinsi Lietuvai kaip 
niekada šiandien reikalingi 
vieningumo, pažangios lietu
viškos minties, nuoširdžių pa 
tarėjų visais gyvenimo klau
simais Kas kitas, jei ne Inte 
ligentai lietuviai — gydyto 
jas, inžinierius mokytojas, ku 
nigas pašauktas šiam darbui? 
Jau čia buvo minėta, jog prie 
šakiniai tautos kultūros ir ei 
vilizacijos nešėjai yra inteli
gentai. Jų pagalba kaime ar 
mieste, užkampyje ar visiems 
matomoje vietoje, be galo rei 
kalinga. Gydytojas, inžinie
rius, mokytojas neš lietuviš
ką dvasią, padės žmonėms 
tapti sąmoningais, turtins sa
vo gimtojo krašto pasiekimus 
visose srityse Kultūringa, su 
sipratusi tauta neįveikiama. 
Tuo galima įsitikinti pasekus 
visos žmonijos istoriją. Štai 
kodėl «auksinio jaunimo» kra 
tymasis darbo yra savo esme 
nusikaltimas prieš lietuvių 
tautą.

Tas, kuris nedirba savo tau 
tos labui, matomai siekia kad 
ji liktų tamsi, nesusipratusi, 
nesusibūrusi.

Tos vietos, kurios liks nenž 
imtos lietuvių, bus užimtos 
svetimų. Šį be galo svarbų 
Klausimą Lietuvos inteligen
tai suprato ir jų darbe, jų šie

Šį šeštadienį, liepos m. 23 
d. sueina Seselei M. Leoni 
dai, seselių pranciškicčių Vi
la Zelinoje viršininkei, 25 me 
tai vienuolinio gyvenimo. Pa 
prastai šitokius jubilėjus se
selės Amerikoje švenčia vie
nuolyno centre, į kur a vyksta 
giminės, artimieji. Seselė M. 
Leonida, del savo pareigų ir 
darbų, negalėjo grįžti į Š. 
AmeriKą. Sidabrinę vienuoli
nio gyvenimo sukaktį pami
nės Vila Zelinoje.

Jubiliatės tėvai, Leonas Wal 
teris - marijampolietis ir Bar 
bora Norkytė, kilusi iš Vil
niaus apylinkės, Amerikon at

kiliose, nereikia įžiūrėti tar 
navimo svetimiesiems. Mūsų 
inteligentei jau yra padarę di 
dėlę politinę irsocialinę klai
dą, po karo neeidami dirbti j 
įstaigas, fabrikus mokyklas, 
ligonines didžiuose Lietuvos 
miestuose To ir telaukė kiti 
— jie užiminėjo vietas, nors 
šitie svetimtaučiai toli gražu, 
nebuvo patys geriausi

Supratę, kad taip tuščiai ir 
pigiai prakišo kovą už I ietu- 
vos inte igentijos branduolio 
išlaikymą tautos priešakyje, 
lietuviai inteligentai, jauni ir 
seni, stengiasi dirbti būti 
priešakiniais. Ir tai davė tei
giamų vaisių. Šiandien Lietu 
voje labai daug žmonių, ku
rie užima vadovaujančias vie 
tas nebūda i i jokiais komunis 
tais Jie buvo ir pasiliko lie 
tuviais. Mūsų žmonės apie 
tai sako: Gerai!

Didelė klaida L’etuvos inte 
ligentų gyvenime yra kai ku 
rių dviveidiškumas Šitas bruo 
žas. tačiau palaipsniui nyks
ta, nors jo pėdsakų dar yra 
5r ypač jaunimui daro žalin
gą įtaką Šitokį dviveidišku 
mą, dvilypę sąžinę, yra nuos 
Lbia aprašęs savo veikaluo
se didysis prancūzas Stenda
lis. Gal būt ir mes kada nors 
susilauksime stipraus lietuvis 
ko kūrinio apie žmogų ir jo 
vidinį pasaulį, bet šiandien 
čia pasitenkinsime paprastais 
gyvenimo faktais

Seselė M. Leonida

vyko dar prieš pirmą pasau
linį karą, apsistodami Pittsbur 
gho, Pa, mieste, kuris yra 
žinomas kaip did-žiausias pa 
šaulyje plieno ir anglių kasy 
klų centras, ten. kur buvo 
darbo, koncentravosi dides
nės darbininkų imigrantų-ko 
lonijos. Pitt-sburgas šio šimt
mečio pradžioje dar nebuvo 
milijoninis miestas Jis išau
go europiečių imigrantų dė
ka. Nemažą lietuvių ateivių 
skaičių rodo buvimas penkių 
lietuviškų parapijų pačiame 
mieste, u apie trejetą artimo 
se miesto apylinkėse.

Seselė M. Leonidą gimė ši
auriniame litlsburge Mokėsi 
jau tuo me u įsikūrusiame se 
sėlių p anciškiečių vienuoly
ne Jausdama pašaukimą vie 
nuoliniiam gyvenimui, pasiliko 
pas seseles pr.anciškietes.

Seselė M Leonidą yra vic 
na iš šešių šeimos narių Pa
žymėtinai kad trys šios šei
mos nariai pasirinko vienuo
linį gyvenimą Šiame pačia
me vienuolyne yra dar viena 
sesutė, Seselė M. Rozarija 
Brolis Hilarijus, kunigas vie
nuolis, pasijonistas šiuo metu 
misijonierauja Havajų salose. 
Dar dvi sesutės. Helena ir 
Ana, ištekėjusios, gyvena 
Pittsburgh© Taip pat ir bro
lis Pranas gyvena Pittsburgbe. 
Tėvai jau mirę.

Mėgiamiausias studijų daly 
kas Seselės M Leonidos yra 
matematika, kurią studijavo

195 m liepos 23 d.
— Kiaušinio «atentatas» 

prieš Maskvos b ir mistrą. Mas 
kvos burmistras Bobrovniko- 
vass besilankydamas Niaga
ros krioklio mieste Kanadoje 
buvo “apšaudytas” žaliais ki
aušiniais Tai atsitikę tuo me 
tu, kai Bobrovnikovas ruošė 
si su Niagaros ir Otavos bur 
mistrais bendrai nuotraukai 
Nepažįstamas vyras prasiver 
žęs pro detektyvus, saugoju 
sius rusą, ir apmetė jį žaliais 
kiaušiniais Kalbama, kad tai 
padaręs išeivis iš Lietuvos

— Mirė Aneurin Bevan, 62 
metų amžiaus, Didž. Britani 
jos Darbo partijos pirmininko 
pavaduotojas. Ilgus metus jis 
buvo vienas iš darbiečių kai 
riojo sparno veikėjų ir past 
sakydavo už gerus santykius 
su Rytų bloku. Bet pastarais 
metais sovietine politika vis 
daugiau nusivylė ir palaikė 
darbiečių vadovybės poli 
tiką, Bevan po karo kurį lai 
ką buvo D. Britanijos sveika 
tos, ministeris, kuriam vado 
vaujant buvo įvesta nauja 
sveikatos apsaugos ir apdrau 
dimo tvarka, užtikrinanti pla 
tiems sluoksniams pagalbą Ii 
gos ir senatvės atveju.

— Pastatyta dar viena lie
tuvių tautinė opera «Duktė». 
Tai treėiojt kompoz toriaus 
Klovos opera Libreto — Til
vyčio ir Gustaičio Dekoraci
jos — Songailaitės

Pittsburgbe. katalikų univer
sitete Duquesne.

Į São Paulo atvyko 1950 m. 
Bendrai į Braziliją vykti nei 
kunigų, nei seselių tarpe nė 
ra daug kandidatų. Augus, 
brendus. studijavus Ameriko
je, pripratus prie įvairių pato 
gumų, aukštesnės kultūros, 
vykti ir dirbti Brazilijoje, rei 
kia nemaža pasiaukojimo dva 
sios. Seselei Leonidai minint 
25 metų Dievo ir artimo tar
nyboje jubilėjų, linkime ište
sėti šiame darbe ligi auksinio 
jubilėjaus.

Ilgiausių ir sėkmingiausių 
metų!

Kryžkelėje.
propagandą svetimųjų tarpe. 
Užtenka ašaroti, kad pasaulis 
apie Lietuvą nežino iršimtuo 
se veikalų prirašo tūkstan
čius nesąmonių apie ją. Vie
ton skyrę tūkstantines premi 
jas literatūrai (ta si būtume 
milijonieriais!), ar mokėję al
gas prieš dvidešimt metų bu
vusiems ministeriams, ar pa
galiau ruošę šampanais aplais 
tytus kaukių balius geriausiu© 
se didmiesčių viešbučiuose, 
paskirkime bent porą tų tūks 
tančių «Lituanus» žurnalui ar 
išleiskime bent vieną žmoniš 
ką knygą apie tą Lietuvą an 
glų kalba Tuomet nereiks 
rausti, kai tarp 7; 0,100 uni
versiteto bibliotekos knygų ne 
randi nei vieno veikalo apįe 
Lietuvą ar žiūrėti kaip politi 
nių mokslų studentas ieško 

Išeivijos
(pabaiga)

Nenorėkime padaryti iš kiek 
vieno dšeivio Tumo Vaižgan
to ar Kudirkos ir iš išeivijos 
—- kokios mokslo ir kultūros 
akademijos Negrūskime jau
nimui per prievartą nei Ma- 
ritaino nei Šalkauskio, nes 
emigrantinė buitis iš jo nepa 
darė jokio intelektualinio ro
boto. Penkiolikos metų gim
nazisto dūšiai lygiai svarbūs 
yra piratų nuotykių romanai 
kaip ir Šekšpyro dramos Dvy 
likametį svajotoją prie lietu
vių skaitybos ir literatūros 
daugiau pririš penkios lietu 
viškos nuotykių apysakos ne
gu ir pats geriausias įvar
džiuotinių būdvardžių anali
zės mokslo veikalas.

Tas pats pasakytina ir apie

žemėlapyje Lietuvos tarp Kam 
bodijos ir Vietnamo.

Tvirto apsisprendimo rei
kia ir mūsų santykiuose su 
bolševizmu ir pavergta tauta. 
Daug grožio, didvyriškumo, 
men© ir kūrybinės dvasios y- 
ra mūsų pavergtoj tautoj, ta
čiau aklas žavėjimasis tuo vis 
kuo gali mus numarinti. Ko
munistinė šmėkla juk gali ap 
sirengti angelo drabužiu ar 
apsimauti tautiniu sijonu. Ak, 
ir nuodai visuomet dedami į 
skaniausią vyną! O ir sliekai 
nėmaunami ant meškerės va- 
šiuko jį nuo rūdijimo apsau
goti, bet kvailas žuveles su
vilioti Pagaliau Adomas net 
rojų prarado dėl tokio didžiai 
nekalto Dievo sutvėrimo — 
obuolio Tad pats laikas įsi
sąmoninti, jog vienas roma
nas ąr viena plokštelė dar ne 
reiškia bolševiku dvasios pa
sikeitimo. Lygiai laikas kai ku 

riems mūsų anglosaksiško sti 
liaus «piktiems vyrams»-, (tad 
jų manymu pašauktiems pra
našams). bent kuriam laikui 
pasitraukti į apsimąstymo ty
lą Gal tuomet ir jų pyktis 
praeis ir dažnai talentingos 
plunksnos daug daugiau gero 
išeivijai atneš.

4.

Kaip minėjome tai tik ke
lios apibendrintos mintys Kai 
Dievas ir pasaulis mums sky 
rė emigraciją, jie mums sky
rė kovą. Jei mes% emigraciją 
nugalėsime, mes liksime am
žiams (jei reiks) žalios ir gy 
vos savos tautos atžalos, nors 
pati tauta būtų ir fiziškai iš
naikinta. Jei emigracija mus 
nugalės — tapsime trąša ki
tiems ir gėda tautai kuri gal 
dėlto greičiau numirs, nes kas 
gi badys pasaulio teisiųjų są 
žines kai mes tylėsime?!

Pergalės laidas — visuoti

nė, principàné, bekompromisi 
nė kova. Kristus norinčiam jį 
sekti liepė visus turtus išda
linti vargšams ir sekti Jį. Lie
tuvos partizanas duodavo prie 
saiką kovoti iki mirties, o ne 
iki tol kol priešas pagrąsys 
apmušti. Lygiai ir mes nega
lime išsipirkti ir savo kovos 
puse turto ir puse pastangų. 
Kryžkelėje atsistoję ir turė 
darni daryti sprendimą mes 
tad ir atsistojame prieš dile 
mą; ar turime pakankamai iš 
minties ir valios daryti išeivi 
jos kūne, kad ir pačią skau 
džiausią operaciją, po kurios 
būsime pajėgūs kovoti su vi 
šokiais priešais; ar ir toliau 
gydysime jos skaudulius lietu 
viškų ramunėlių kompresais 
ir politiniais bei kultūriniais 
truklapiais, kol mirsime dėl 
U tuviškos mažakraujystės.

Pasirinkimas yra mūsų.
«Jaunimo Žygiai»
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ž pusi.

Sidabro monetos su 1569 
metų data

Subačiaus geležinkeliečiai, 
kasdami «ėmę, 0,5 metro gy 
lyje apniko drabužių, odinės 
piniginės likučius ir trijų rū 
šių sidabrinių monetų. Visose 
išgraviruotas romėniškas skai 
čius II, karūna, raidės A.S ir 
1560 metų data. Ant kai kurių 
monetų iškalta data ir erelis. 
Keliolika mažesnių monetų tu 
ri kitokius įspaudus.

Statyba Biržuose

Biržuose tiesiama banaliza 
cija ir vandentiekis Vanden 
tiekio linija bus 1 k lomebro 
ilgio. Jau pastatytas vandens 
tiekimo bokštas.

Vietinių prekių krautuvė

Klaipėdoje, Daukanto gatvė 
je, atidaryta speciali krau u 
vė kuri prekiaus tik vietine 
mis prekėmis. Tai būsianti pir 
moji tokios rūšies krautuvė 
Lietuvoje. Ši krautuvė yra di 
džiausią Klaipėdos krautuvė. 
Čia parduodami vieliniai mė 
sos, pieno ir duonos produk
tai, kurie gaminami vielos 
įmonių pagal klaipėdiečių už 
sakymus.

Lietuviški gaminiai Artimame 
Oriente

Damasko tarptautinėje mū 
gėje, kuri vyks rugpiūčio ir 
rugsėjo mėnesiais, bus atsto 
vaujamos ir dvi lietuviškos 
įmonės: Šiaulių dviračių fabri 
kas ir Vilniaus elektrinių su 
virinimo aparatų fabrikas. 
Šios įmonės dalyvaus ir Tur 
kijos pagodose. Lietuviški ga 
miniai pasirodys šiemet ir In 
donezijoje rengiamoje pramo 
nės parodoje.

— Verčia «savanoriškiems 
darbams». Budapešte, Vengri 
joje, kas dešimtas žmogus e- 
sąs verčiamas «savano r i š- 
kiems darbams» Pereitais me 
tais tokius darbus Budapešte 
dirbo apie 161 000 darbininkų. 
Pagal šių metų programą jų 
skaičius sieksiąs net 2 0.000.. 
Kai Budapeštas šiuo metu tu 
ri 2 milijonus gyventojų, tai 
reiškia, kad kas dešimtas žmo 
gus turi dirbti privalomus “sa 
vanoriškus” darbus, už ku
riuos atlyginimas nemokamas.

— Čekoslovakijoje trūksta 
pieno, mėsos, kiaušinių ir ki
tokių gaminių Tokia padėtis 
susidarė dėl to, kad ūkinin
kai produktų nepristato į su
rinkimo vietas, bet arba pa
tys juos suvartoja, arba par
duoda juodoje rinkoje.

— Rumumijos «draugovinin 
kai». Neseniai įvykusiame Ru 
munijos komunistų partijos 
suvažiavime vidaus reikalu mi 
nisteris Dranici pranešė, kad 
Rumunijos kaimus saugo drau 
govininkai. Šitos dra igxi n 
kų sargybos išreiškiu masių 
pasitikėjimą komunistų parti
ja ir vyriausybe. Sargybų > ž 
davinys esąs saugoti bendrųo 
menės ir privačių asmenų tur 
tą nuo vagių, išnaudotojų bei 
kitokių kriminalistų. Kaip ži

noma, panašūs «draugovinin 
kai», kurie dažniausia imami 
iš komjaunimo, Lietuvoje vei 
kia jau nuo 1957 metų Toliau 
Rumunijos vid. reik ministe- 
ris pastebėjo, kad žmonės 
vengią «draugiškų teismų». 
Žmonės esą nepatenkinti jų 
sudėtim. Vienok jis manąs, 
kad draugiški teismai esą di 
delis žingsnis į tikrąjį socia
lizmą, nes žmonės, sudaryda 
mi tokius teismus tuo pačiu 
atlieką valstybės teisingumo 
ir saugumo funkcijas.

— Kaune ne maža miesto 
gyventojų turį televizijos apa 
ratus. Tačiau esamoji televi 
zijos la dų retransliavimo sto 
tis negalėjo iki šiol užtikrinti 
gero matomumo Šiuo metu 
statoma nauja, 50 ka>tų galin 
gesnė retransliavimo stotis, 
kuri turės 80 km veikimo 
spindulį. Statoma Žaliakalny
je. Montuotojai dabar dirbą 
jau 120 metrų aukšlyje.

— Vilniaas valstybinis pėda 
gogin's institutas išleido apie 
400 naujų mokytojų Diplomų 
įteikimo metu - liepos 1 d. 
kalbėjo instituto direktorius 
Mickevičius ir min tarybos 
p ko p avaduotoja Diržinskai- 
tė-Paliušenko, kuri jaunosios 
kartos mokytojams palinkėjo 
«visada būti pirmose komu
nistų gretose...» — Šiiulių pe 
dagoginis institutas šiemet iš 
leido 172 naujus mokytojus.

Ribota priėmimas į aukštą
sias mokyklas

Vilniaus radijo pranešimais 
šiai* metais aukštąsias mo 
kyklas Lietuvoje baigė 2800 
asmenų. 1959 metais į aukštą 
sias mokyklas buvę priimta 
5300 vidurines mokyklas bai 
gūsių jaunuolių Šiais metais 
priėmimas į aukštąsias moky 
Klas kiek padidintas ir būsią 
priimtą arti 60 0 studentų. Pa 
žymėtina, kad pastaraisiais 
metais Lietuvoje vidurines mo 
kyklas baigdavo apie 9000 jau 
nuolių. Tad apie trečdalis vi 
dūrinę mokyklą baigusių neį
gali siekti aukštojo mokslo.

Amerikiečiu Pramo
EDVARDAS

Viena iš svarbiausių proble 
mų, kuri gula ant šio krašto 
ekonomistų bei pavienių gy
ventojų galvų yra Amerikos 
pramonės įmonių vis didėjan 
tis judėjimas užsienin Nema
ža amerikiečių pramonininkų, 
no ėdami pasinaudoti pigia dar 
bo jėga ir apeiti pajamų mo 
kesčius perkelia savo gamy
bą arba jos dalį užsienin ir 
ten bando didinti savo ir taip 
nemažas pinigines.

Tokia padėtis turi neigiamą 
įtaką j daugelį dalykų Viena 
— čia Amerikoje žmonės turi 
mažiau darbų, o nesant dar
bų jie negauna atlyginimų. 
Sumažėjus įplaukoms, suma
žėja ir prekių pirkimo kiekis 
bei gaunamų mokesčių (tak
sų) sumos. Negana to, tokie 
amerikiečių fabrikantai užsie 
ny ten pigiai pagamintas pre 
kės atveža Amerikon ir pro
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Plačios, tamsios, žalios girios 
Man vaidenasi sapnuos-----
O į širdį džiaugsmą pylė, 
Tartum Baltija bangas!

Dar girdėjau dainas sesių, 
Kurios kilo lig dangaus, 
O mane bučiavo, nešė 
Prie Nevėžio įstabaus...

Ten jaunystė pražydėjo 
Tartum rožės prie langų, 
O takai — miestų alėjom 
Žėri tarpe — spindulių.

Su svirtim prie šulnio menko 
Sėmė vandenį mama, 
O artojai dirvas raikė, — 
Tik žagre jau ne sava.

Skraidė pempės per palaukę
Ir pasveikino mane, \
O berželis tas vienplaukis
Meiliai mojo kasele...

Saulės spinduliai nukrito; — 
Pabučiavo į akis.
O per veidą nusirito 
Ašarėlė, kaip naktis...

ne keliasi Užsienin
ŠULAITIS

duktus parduoda pigiau negu 
vietinės firmes kurios čia tu 
ri įdėti daugiau pinigų į pro
dukto savikainą negu užsie
nyje.

Amerikiečiai pramonininkai 
dabar užsienyje pagamina pre 
kių už milijoną dolerių. Auto 
mobiliai, padangos, sunkveži 
miai ir traktoriai, žemės ūkio 
reikmenys prekybos mašinos 
raštinių baldai šaldytuvai, ra 
dijo aparatai, siuvimo maši
nos, rašomosios mašinėlės, dvi 
račiai yra vieni is nedauge
lio gaminių kuriuos amerikie 
čiai dirba užsienyje Kai ku
rios prekės ten yra išleidžia 
mos. paruoštos vartojimui, o 
kaikurios eksportuojamos pu 
siau pagamintos.

Keičia Prekybos vaizdą
Amerikiečiai pramonininkai 

užsienyje labai pagadina ir

Ign. Šmigelskis

Amerikos prekybinį vaizdą. 
Pavyzdžiui. 1958 metais Ame 
rika turėjo 3.4 bilijonų dolerių 
prekybinio deficito (skirtumas 
tarp išvežtų ir įvežtų prekių), 
4 bilijonų dolerių 1959 m., ir, 
kaip apskaičiuojama, turės 3 
bilijonus dolerių deficito 1960 
m. Taigi per praėjusius du me 
tus. svetimos valstybės Ame
rikai pardavė daugiau prekių 
už 7,2 bilijonus dolerių (atme 
tus amerikiečių eksportą).

Pagal patikimus duomenis iš 
Washingtono, 1959 m ameri
kiečių pilnai ar dal nai valdo
mose įmonėse užsienyje buvo 
pagaminta prekių už mažiau 
2 bilijonus dolerių. Tuo bazuo 
jantis daroma išvada ir apskai 
čiuojama, kad importuojant 
amerikiečių užsienyje padaro 
mas prekes. Amerikoje neten 
ka darbo nuo 500.000 iki 600. 
000 žmonių Nors tai. palygin 
ti. nėra didelė dalis iš 65 mili 
jonų darbininkų šeimos Ame
rikoje. bet pačios pasekmės

1260 m. liepos 23 d.

turi gilesnių rezultatų negu 
kai kam atrodo.

Ką tai reiškia

Jeigu mes paimsime kokią 
nors šio krašto vietovę, kur 
t k lOo žmonių netenka dar
bo. Kaip apskaičiuojama, toje 
vietovėje prekių pardavimas 
sumažės 300 dol , banko depo 
zitai nukris 270 00 dol ir t t. 
Skaičiuojant, kad darbininkas 
vidutininkai uždirba 4000 dol. 
metouse, tai visame krašte i C0 
000 - 600 OCOO atleistieji darbi 
ninkai metuose praranda apie
3 ar bilijonus dolerių. Žinant 
kad pagal skolinimo taupymo 
bazę kiekvienas doleris yra 
vertinamas 5 dol . tai bendras 
nuostolis sukasi tarp 15 — 2-J 
bilijonų dol.

Gal būt kai kas nustebs, bet 
yra tikra tiesa, kad vienas iš
4 Amerikon importuotų auto
mobilių yra pagamintas ame 
riteiečių valdomuose fabrikuo 
se užsieny. Taip pat yra lie
sa, kad jie Amerikos automo 
balių sostinė jie Detroite galį 
būti parduodami 30 dol. pigiau 
negu atsieitų jų gamyba šia- 
m,e mieste.
1953 m į JAV-bes buvo impor 
tuota tik 29.500 užsienietiškų 
automobilių, tačiau 1959 m. jų 
skaičius jau siekė 689.000, g 
1960 m jis dar gali būti didės 
nis Šiandien amerikiečiai iš
veža tik 135 00-' automobilių 
ir šis skaičius turi tendenci
jų mažėti. Amerikiečių firmų 
užsienyje pagaminti automobi 
liai 1957 m sudarė tik 14% iš 
visų Amerikon įvežtųjų maši 
nų, o 1958 m paaugo iki 26%, 
o 1959 m iki 28% Ford Mo
tor Company gamina automo 
bilius Anglijoje ir Vokietijoje 
General Motor daro Vauxhall 
mašinas Anglijoje ir Opel Vo 
kietijoje, o Chrysler gamina 
Simca automobilius Prancū
zijoje.

Kaip jau buvo minėta, pigi 
darbo jėga užsienyje yra vie
na iš svarbiausių priežasčių, 
vedanti Amerikos pramoniniu 
kus kelti gamybą į kitas vals 
tybes. Kaip apskaičiuojama, 
vidutiniškas amatininko atly
ginimas šiame krašte siekia 
truputį mažiau negu S3 valau 
dai, tuo tarpu kai Anglijoje 
tik apie $1, Prancūzijoje 90 
centų. Vokietijoje — 70 centų, 
Japonijoje ■— 50 centų. Ne
kvalifikuotų darbininkų tarpe 
tas skirtumas dar yra ryš
kesnis.

Didelės i nvestacijos

Šiuo metu amerikiečiai pre 
kybininkai į užsienio firmas 
yra investavę apie 9 bilijonus 
dolerių (1950 m. buvo tik 3,8 
bilijonų) Daugiausia investuo 
tų pinigų yra Kanadoje - 3,8 
bilijonai, Didž Britanijoje ir 
V. Europoje - 2,4 bilijonai, P. 
Amerikoj 1.8 bilijonas, o li
kutis Afrikoje, Japonijoje, In 
dijoje ir kitur

Iš didžiųjų Amerikos kom
panijų užsienyje yia įsikūru
sios sies: Timken Roller Bea 
ring Co. — Prancūzijoj, Con 
tainer Corporation of America 
— Vokietijoje, Westinghouse 

(pabaiga 4 pusi.)
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SS o Paulo.

Dr. J. Lasaga

PIRMA NEGU VESI AR TEKĖSI...
Svarbiausias Apsisprendimas

Pirma negu vesi, žiūrėk ge 
rai ką rasi. Tai yra senas dės 
nis, paremtas milijonų žmo
nių praktika. Pats svarbiau
sias žmogaus gyvenimo daly
kas yra pasirinkimas gyveni
mo draugo, draugės. Sukly
dęs biznyje ar profesijoje ga
li netekti gerokai pinigų, su
klydęs moterystėje ne t k kad 
sunaikinsi savo viso gyveni
mo džiaugsmą ir laimę bet 
dažnai ir pastatysi pavojun ir 
savo amžinybę.

Kiekvienam aišku, kad nuo 
tinkamo gyvenimo draugo pa 
sirinkimo priklauso žmogaus 
gyvenimo ladmė. Bet kiek 
daug žmonių atsitraukia ir 
nuo religinės praktikos atsi
traukia iš tikėjimo kovos iron 
to dažnai todėl, kad suklydo 
išsirinkdami sau gyvenimo 
draugę, drangą, kurie neturi 
tą patį gyvenimo supratimą, 
turi skirtingas moralines gy
venimo pažiūras, sunkų cha
rakterį Dažnai moters religin 
gumą nulemia vyro laikysena. 
O kiek daug įtakos žmona tu 
ri savo vyrui! Jeigu, pavyz
džiui, visi Dievo Įsakymai tel 
pa dvejuose: mylėsi Dievą už 
viską labiausiai, o savo arti
mą kaip patį save, tai velnio 
įstatymai irgi galima suvesti 
į dvejus: «Jieškosi moters, ku 
ri nėra tavo ir krausi pini
gus. kurie tau nepriklauso». 
Daugiausia vyro gyvenimo pa 
klydimai sukasi apie tuos du 
dalykus-

Ne kas kitas, dažniausia, 
stumia vyrą jieškoti sau myli

(pabaiga iš 3 pusi.)

Electric — Prancūzijoj, Under 
wood baldų fabrikas - Itali
joj, Elgin Watch Co. — Švei 
carijoj. International Harves
ter — Anglijoj. Kanadoje ga 
i-nybą varo: Ford General Mo 
tors. Chrysler, U. S. Ruber, 
Goodyear,Westinghouse Proc 
tor and Gamble ir kitos fir
mos.

Paskutiniu metu dėl ameri
kiečių pramonės kėlimosi už
sienin yra daromi nemaža žy 
gių ir tikimasi, kad ateity pa
dėtis pagerės Šioj srity prez. 
Eisenhoweris darbą patikėjo 
Valstybės pasekretoriui eko- 
miniąms reikalams C. Doug
las Dillon, kuris jau vykdė ne 
maža pasitarimų šiuo klausi
mu

mųjų kaip nesantaika namuo 
se Moteris gali sulaikyti vy 
rą nuo gobšumo darbininkų 
išnaudojimo, nešvarių bizniu, 
lygiai kaip jį stumti į visa tai 
savo neribotais prabangos ir 
garbės reikalavimais. Gerai 
gyvenimą pažįstami viena mo 
tina sakydavo kad ir geriau 
šią žmogų gali sugadinti ir jį 
pastumti eiti klaidingu keliu 
kad ir maži šetaios gyvenime 
nesusipratimai bei trynimasis.

MINUTĖ, NUO KURIOS PRI
KLAUSO VISAS ŽMOGAUS

GYVENIMAS

Tam tikra prasme svaroiau 
šia žmogaus gyvenimo valau 
da yra sujungimas savo gyve 
nimo su kito žmogaus gyveni 
mu savo pasižadėjimu mote, 
rystėje Pet tai yra ne kas ki 
ta.' kaip paseka ankstyvesnio 
pasisakymo jo sužieduotuvių 
dieną arba, dar tiksliau, jo 
m įdės jausmo pirmojo pareiš 
kimo Kaip dažnai pasitaiko, 
kad šitas nekontroliuotas jaus 
mas, kilęs šokių salėj arba 
romantizmo atmosferoj suri
ša du žmones, kurio liūdnas 
ir tragiškas pasekmes abudu 
kenčia visą gyvenimą.

Todėl kalbant apie žmonos 
ar vyro pasirinkimą reiktų ge 
riau kalbėti apie pasirinkimą 
sužadėtinės ar sužadėtinio, 
nes nuo to priklauso ir visas 
ateities žmogaus gyvenimas.

PASIRINKIMO DĖSNIS

Vienintelis dėsnis renkantis 
sau gyvenimo draugą gali bū 
ti: rinktis geriausią iš visų. 
Žinoma, «geriausias» nereiš
kia, kad šitas asmuo neturi 
jokių klaidų. Tiktai Dievas, 
kaip filosofai sako, yra <ser 
perfectisimo» Gyvename šio
je žemėje ir turime imti gy 
venimą koks jis yra Svajoti 
apie auksu vilkintį kunigaikš 
tj, kaip kai kurios mergaitės 
daro būtų labai nerealu. To
kia niekad neištekėtų, arba 
pataikintų ant tokio, savo ne
realiu žiūrėjimų į gyvenimą, 
kuris nei aukso neitų kilnių 
ir žavinčių kunigaikščio savy 
bių neturi, bet kuriam dažnai 
trūksta net pačio eilinių bū 
do savybių, kurios padarytų 
gyvenimą pakenčiamą

Pasaulyje gyvena žmonės 
ne angelai Kiekviename žmo 
guje yra primaišyta įvairioj 
proporcijoj ydų ir dorybių.

Kiekvieno žmogaus šir is ilgis savo tėvų žemės, 
gimtinės pastogės, kur prabėgo laimingiausios žmogaus cie- 
nos - jo kūdikystė lydinti jį visą gyvenimą savo saldžiais 
prisiminimais.

Taip pat niekas mus taip nemyli ir mūsų besiilgi, 
kaip mūsų tėvelis ar mamytė Jauna Lietuvos laukt; dukra 
.tašydama motinos vardu savo dėdėms laišką gyvenantiems 
Brazilijoje išdėsto tas pačias mintis poetiškai;

Nepamiršk, Sūneli, gimto tako, 
Kuriuo mažulėlis tu lakstei, 
Ar atsimeni, kai ant to tako 
Smėlį su rankutėmis žarstei ?

ir nejau širdis tau nepasako, 
Kad tas takas ilgisi tavęs?
Ir nejaugi nesiilgi t?: ko,
Kuris tave į namus parves?

I . '

Ar sugrįši tu kada, Sūneli, 
Žmona vedinas namuos?
Ar paguosi širdį mūsų seną, 
Kuri Ilgisi širdies tavos?

Kaunas 5 6-1960

Kiekvienas išsirenka tai kas 
jam yra geriausia nes kas vie 
natri yra palaimos ir laimės 
šalimis kitam kito charakte
rio žmogui, gali būti kančios 
ir pražūties dalis Geriausia, 
tai yra mano gyvenimo aplin 
kybėms, mano idealams, gy
venimo planams užsimoji
mams, mano būdui ir mano 
palinkimame, na, kalbant atvi 
rai, mano silpnybėms ir ma
no trukumams.

PATRINKIMO FORMULA

Matematiškai sprendžiant 
išeitų taip: P i f J f Pr. kur 
P - pasirinkimas I - instink
tas, J - jausmai ir i’r protas, 
instinkto balsai sako: šis as
muo man patinka. Jausmai - 
aš jį myliu ir protas - jis man 
labai tiktų Jei vieno iš ta tri 
jų dalių trūksta, tai pasirinki 
mas nėra tinkamas

'Instinktas ir Jausmai mote 
rystės gyvenime turi labai di 
dėlę reikšmę Intereso mote
rystė, vien tik proto diktuoja 
ma. vyro gyvenime labai re 
t i pasitaiko. Ji dažniau pasi 
taiko moters gyvenime, ypa 

tingai jau pagyvenusios mo
ters arba pergyvenusios ne
laimingos meilės iluzijas. Ne 
galima tvirtinti kad tokios 
moterystės v.svs būna nelai
mingos, ypatingai jeigu mo
teris įieško rimto gyvenimo 
draugo na. jei galima, žmo t. iŠ 
ko tėvo savo vaikams.

Bet dažniausiai at-itinka, 
kad jausmu ir instinkto bal 
sas, kuris buvo užslopintas, 
priverstas tylėti atsibunda vi 
sa savo pajėga ir pareikal.au 
ja savo teisių stipriau nei bet 
kada gyvenime. Ir laimingiau 
šiame atvejy kada moteris 
turi pakankamai ištvermės ir 
dorybės nugalėti visas gun
dančias aistras, pamažu ap
kartina savo ir savo vyro 
gyvenimą savo šaltumu, 
apkartimu, išsisėmimu, neiš
pildytu ilgesiu, gundančiomis 
svajonėmis.

REIKALINGAS YRA PRO
TAS - Kupidą, meilės dievai 
tį. graikai paišydavo užrišto 
mis akimis su lanku ir mei
lės strėlėmis. Jausmai ir ins 
tinklas yra aklas ir dažnai 
meilės strėlės pataiko ten,

kur protas turi sakyti savo 
ne Gaila, kad daugensjaunų 
žmonių mažiausiai dėmesio 
kreipia į protą: man patiko 
ji, įsimylėjau, svajoju ją ves 
ti ir todėl turiu ją vesti ir ją 
vesiu. Galvojama, kad meilės 
jausmas yra neklaidingas, jei 
gu ką mybma tai su tuo atei 
na ir gyvenimo laimė. Dauge 
lis mergaičių užmerkia akis, 
atsiduoda savo meilės aistrai 
ir prieš visus logikos ir svej 
ko galvojimo dėsnius atsiduo 
da žmogui, sutikdąmos labiau 
būti nelaiminga su juo kaip 
laiminga toli nuo jo.

Bet gyvenimo patirtis paro 
do, kad moteris ištekėjusi 
vien tik savo aklos aistros ve 
dama prieš visus sveiko pro 
to dėsnius, atsidūriusi gyveni 
mo realybėje pakeičia savo 
aklos 'širdies balsą: «be tavęs 
negaliu gyventi» į šiaurų, 
liūdną ir labai tragišką' išsi
reiškimą: «negaliu tavęs pa
kęsti nei su tavim ilgiau gy
venti».

Panašiai atsitinka ir vyro gy 
venime, vedusiam vien tik ja 
usmo ir instinkto stumiamam, 
kurie pamažu kartais visai už 
gęsta Atsitinka, kad išgirsti 

, kalbant vyrą apie savo labai 
gražią žmoną, kurią jis mylė
jo pirma iki pasiutimo, kad 
vien tik pažvelgimas į ją su
kelia jame pasibjaurėjimą ir 
pyktį, nes charakterio egoiz
mas ir įvairūs nesutarimai gy 
venimo ir moralės klausimuo 
se ne tiktai kad užslopino jo 
anų laikų aistrą, bet pakeitė 
meilę į neapykantą ir ilgesį, 
džiaugsmą jos artumu į pasi
bjaurėjimą.

(Bus daugiau)

— Džiaugiamės nauja lietu 
viška knyga «Baltosios Leli 
jos Riteris». Tai 5 sceniniai 
paveikslai iš Šv Kazimiero, 
Lietuvos Kunigaikščio gyve 
nimo Tą puikų veikalą suku 
rė lietuvė rašytoja mok. Hali 
na Didžiulytė Mošinskienė, gy 
v nanti S Paulio mieste, ku
ri dėsto gimnaziją lankantiems 
lietuvių kalbą.

— Jaunimo diskusijos rado 
daug atgarsio Pirmą karta bu 
v o diskutuota apie gyvenimo 
filosofiją, kitą - apie gyveni
mo teologiją, trečią apie ber 
niuko ir mergaitės santykius. 
Penktadienį 22 dieną liepos 
bus Cineforum apie filmą *Ba 
JT unijos ergai», kuri bus tą 
dieną rodoma Šv. Juozapo 
mokyklos patalpose 20 vai 
Į tas diskusijas kviečiame ir 
laukiame viso lietuviškojo 
jaunimo.
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NATŪRALIZACIJOS DOKUMENTUS

Jums greitai, pigiai ir sąžiningai gali sudaryti ko
mercinė raštinė «LITUANICA» Rua Florencio de Abreu, 
157, 2.0 andar, Conjunto 204, Tel. 33 5276, Adresas laiš
kams: «LITUANICA» Caixa postal 7988, São Paulo.

Darome natūralizacijos (Brazilijos pilietybės) do
kumentus lietuviams ir svetimtaučiams gyvenantiems 
visoje Brazilijos teritorijoje Duodame nemokamai tuo 
reikalu visas reikalingas informacijas žodžiu ir raštu

GEROS ŽINIOS
JAU GALITE PADĖTI SAVO ARTIMIESIEMS 

LIETUVOJE IR SIBIRE

* Skubiai išsiunčiama aprangą, maistą, medžiagas, me 
gztinius, vilną, odą batams ir vaistus.

* Turime visų medžiagų pavyzdžius!
* Laike 6 8 savaičių siuntiniai pasiekia Lietuvą Oro 

paštu 2-3 savaitės.
* Siuntėjas gaus gavėjo parašu patvirtintą pakvitavimą-
* Visi persiuntimo mokesčiai ir muitas apmokami čia. 

Gavėjas nieko neturi mokėti.
* Siuntiniai pilnai apdrausti - žuvus grąžiname pinigus 

arba pasiunčiame naują.
Kreipkitės oas:

Jonas Valavičius, R. Pe. Bened. de Camargo, 698. Penha 
Al. Boguslauėkas, R Uranium, 240 - Brooklyn Paulista 
Rašykite: Caixa postal 403 — São Paulo.

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ

MUSŲ LIETU V A 5 pus!

133
11

Pirmą mėnesio sekmadieni 
Parque das Nações 1Q vai 
Casa Verde, 17,15 vai.
Antrą :
Bom Retire, 10 vai.

RAŠTINĖ
Rua Boa Vista, 
3a andar - sala

LIETUVIŠKŲ PAMALDŲ KA 

LENDORIUSVincaš Povilaš Thibet iš
LIETUVIS ADVOKATAS

Kai Jums reiks kokio nors patarnavimo, 
kreipkitės j sa'/o tautietį

REZIDENCIJA:
„ R. Abauna, 36
S. PAULO

Moinho Vplho,
Fone 63-6273

Dovanos Giminėms

Vinkšnaitienė. 
do Pirai, 65.
- São Paulo.

Utinga 17 00 vai.,
Trečią:
Agua Rasa 8 vai.
Moinho Velho 11 vai.,
Lapa 1é vai., 
Paskutinę:
Vila Anastacio 8,30 vai.,

«TĖVYNES GARSAI»
L'ETUVIŠKOS MUZIKOS VALANDA.

RADiO;;COMETA — Z.Y.R. 217. Vidutinėmis barniomis
1.130 kels. Mikrobangomis (frequência modulada) 1071mg.

SEKMADIENIAIS

1. LIETUVIŠKA MUZIKA PLOKŠTELĖMIS 
nuo 13.00 iki 14,00.
2. PAGEIDAVIMŲ KONCERTAS
nuo 14,00 iki 14,15.
3. LIETUVA ir LIETUVIAI:
«Mūsų Popiečiai — nuo 14.15 iki 14.25
Priimame komercinius skelbimus ir pasveikini

mus su plokštelėmis!
Galima gauti naujų lietuviškų plokštelių!

Vadovauja «TĖVYNĖS GARSAI» Kolektyvas.
Adresas: Caixa Postai 403, S. Paulo. BRAZU.

PRANAS & CIA. LTDA.
Madeiras em geral

SÉDE: Rua México, 98 - 9.o - sala 904 — Pone: 52-0229 
Endereço Telegráfico: «CABIUNA»

Rio de Janeiro
Serraria « 1 T A» — Serra dos Aimorés — Município de 

Nanque - Estado de Minas Gerais
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ESCRITÓRIO CONTÁBIL «V. ZELINA- į
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Telefone

Aberturas de firmas 
Encerramentos de firmas 
Transferencias de firmas 
Contrat. na Junta Comercial 
Diskai, na Junta Comercial 
Es-ritas Fiscais 
Escritas Comerciais

HORÁRIO pas
= ID BIW -I» Uh W H >IU UU IU> ItB'W UI IB ttSitDV

63-6005 =
--------------------------------------------------------------------------------- ?

Contratos de locação į 
Cartas de Fiança |
Kequerimei u s B
Balanços s |
Alvarás; uive rs os
Seeruros de Fogo e § 
Seguros de acidentes

s

8 as 19 horas. |
ims.inm ilh‘iD’iniiiiU'"» ii'io Wi»11»* im"0 otiws i||i

EjTCEITORIIO CÜNTAÍEIIL

J^ašcimento

Irmãos Nascimento
RE®. CSC. SP. Mro 1.484

Atlieka firmų atiutn^mus, perleidimus, komercines i 
ir industrialines apyskaitas, sutvarko dokumen

tus. sudaro sutartis surašo prašymus ir ki
tos rūšies darbus atlieka. ■

Juridinis Departamentas — Nejudomo tūrio pardavimas
Av Zeiina. 831 — Vila Zeiina — Tel 63-7140 - S. Paulo >

Skaitykite «Músu Lietuva»
■IimtnaHll ■■■KKHHHOUÍkfc

Įvairiausios angliškos me 
džiagos. (Yra virš 1000 pavyz 
džių!) Batai, megstiniai, ska
ros ir kt. Vaistai. Maistas.

Visi siuntiniai apdrausti. Mui 
tai apmokėti.

Kreiptis:
Magdalena
Rua Barão
Vila Zeiina

SIUVĖJAS
POVILAS AMBROZEVIČIUS 
Rua Inhagapi, 9 - V. Zeiina 
(prasideda iš Av. Zeiina, 595)

VIENTNTr’3AI ATSTOVAI GARSIOJO VANDENS LINDO! A

IRMA©/ CARKIECl ™.
Lindoya vanduo yrr -aoaai žinomas gėrimas, 
kurio puikų veikimą į žmogaus sveikatą jau 
visi yra vienbalsiai pripažinę. Pabandykite, 
įsitikinkite ir visados naudokite!

Rua Dino Bueno, 795 a 835 
Telefones: 51-4019 e 51-2223

Caixa 1'oatal 3967 SÃO PAULO

i:::::::::::::::!:::::: =
S2 j;».*

I PREKYBOS NAMAI SPRINDYS & CIA. I
Ii 1 H
y Pęa. S. José dos Campos, 1 - V. Zeiina - Telefonas 63-5915 0

i:
i- v ::
h Qelezieš išdirbiniai ir dažai viškaš elektroš 0
■J jo

į: irengimai namu reikmenš ir zaišlai, |
ü iuaiiiaušioš dovanoš višomš progomš. |

® Statybos medžiagos sandėlis ir įvairių geležinių daiktų, indu bei darbo įrankių ” 
f krautuvė tiktai pas I

HUA UUo FA RARROS. 34-C TEL. 63-3280 VILA ALPINA
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LIETUVOS NACIONAL1N
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIO

Tradicinis, liepos menesio sestadieniais ir sekma

dieniais KERMOŠIUS

VILA ZELINOJE
Čia smagiai praleisi laiką, skaniai užkąsi, su pažįstamais 

sitàksi ir paremsi parapijos darbus

— Šį šeštadienį 23 d. lie
pos, 9 vai. Vila Zelinos para
pijos bažnyčioje bus iškilmin 
gos šv. mišios, Seselės M. Leo 
nidos, seselių pranciskiečių 
viršininkės Vila Zelinoje, in
tencija, jos 25 metų vienuoli
nio gyvenimo sukakties proga.

— Ruošiamoje Lietuvių Die 
noje ir 35 metų imigracijos 
sukakties proga, rugpiūčio 
mėn. 14 d šv. mišias São Pau 
lo katedroje, IT vai. laikys J. 
E. Dom Paulo Rolim Lourei
ro. São Paulo kardinolo arki
vyskupo vyskupas pagalbinių 
kas.

BRAZILIJOS LIETUVIŲ 
TARYBOS NARIŲ DĖMESIUI

Artėjant Lietuvių Dienai ir 
imigracijos 35 metų sukak
ties minėjimui, yra reikalingi 
dažnesni valdybos ir tarybos 
narių pasitarimai išspręsti į- 
vairieins reikalams Toks po
sėdis pasitarimas buvo šauk
tas liepos m. 20 d., kuriame 
dalyvavo valdybos pirminin
kas prel. P. Ragažinskas. vi
ce pirmininkė M. Vinkšnaitie- 
nė, iždininkas J Baužys, ta
rybos narys J. Karpavičius, 
tarybos narys stud. L. Mitru 
lis, Liet Kat Bendruomenės 
choro iždininkas P. Šimonis. 
Nors ir nebuvo reikalingo na 
rių skaičiaus, tačiau susirin 
kusieji atsižvelgdami, kad lai 
ko jau yra maža, darė reika
lingus sprendimus

Sekantis valdybos ir tary 
bos narių susirinkimas-posė- 
dis yra šaukiamas ateinantį 
pirmadienį, liepos m. 25 d. 20 

SKAUDA DANĮ Į?
Nieke nelaukdamas kreiptis į chirurgą dantistą

Jb'i. Aiatio de frança Catna'tcf.o,

kuris nesenai atidarė savo konsultoriją Vila Zelinoje 
RUA MANAIAS, 2-D, Priima: pirmadieniais, trečiadieniais 

į ir penktadieniais nuo 8 vai. ryto ligo 10 vai. vakaro.

Didelis pasirinkimas medžiagų ir skoningas 
pasiuvimas, LAURO SANDRON vyriškų rūbų

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

São Paulo

(Medžiaga parduodama ir išsimokėjimui
Ateikite ir įsitikinkite medžiagos ir darbo kokybe, ir kaina

Lietuviškas Grožio Salonas

RUA GENERAL FLORES, 135 - BOM RETIRO
Trumpalaikis ir ilgalaikis, karštas ir šaltas sušu

kavimas, plaukų dažymas, kirpimas ir manikiura
Atsilankyte. p. Virginija ir p. Daiva visuomet jums 

mandagiai, greitai ir sąžiningai patarnaus.

« V E N U S »

Gera kokybė, pigiau kaip kitur, greitas įteikimas, 
mandagus patarnavimas tiktai

ÀMAIM© CAVILCNIC
Manufatura ds «Botões Estrela»

Rua Prof. Gustavo P. de Andrade, 116, caixa pos
tal 4118 -Vila Zelina. Tel. (recados): 63-1987, São Paulo.

Čia yra didžiausias pasirinkimas, dideliais ir ma
žesniais kiekiais, įvairiausių rūšių ir spalvų guzikų ir 
lietsargiams dalių.

KIRPIMO IR SIUVIMO MOKYKLA

“jorija”
Mokina kirpimo siuvimo, madų mode 
lių braižybos ir pritaikomojo meno.

Paruošia siuvimo ir kirpimo mokytojas 
valdiškiems egzaminams (habilitação) I

Mokykla turi visas valdiškas teises yra regis
truota «Departamento do Ensin® Profissional»

Pamokos vyksta vakarais
- Užsirašyti pas mokyklos direktorę Safiją Misiukaitę - ) 
——— Rua na Graça, 381 — casa 6 — Bom Retiro ---- — j

vai Vila. Zelinoje. Visų narių 
dalyvavimas yra privalomas, 
nes šiame posėdyje bus išda 
linti platinimui į Lietuvių Die 
ną pakvietimai. Tarybos sąs
tate yra atstovų iš įvairių apy 
linkių. Kiekvieno atstovo yra 
pareiga savo apylinkėje pa 
kvietimus platinti, bent tuo 
prisidėti prie Lietuvių Dienos 
rengimo.

Organizacijų valdyboms pra 
nešame, kad rugpiūčio mėn. 
13 d. 17 vai. D L. K. Vytauto 
Didžiojo mokyklos patalpose, 
Vila Beloje bus organizacijų 
vaidybų, įvairių sambūrių ir 
vilų atstovų, visuomenininkų, 
iš kitų miestų atvykusių lietu 
vių atstovų posėdis susirinki
mas, kuriame bus svarstomi 
svarbūs šio momento klausi 
mai, kaip: lietuvybės išlaiky
mo, jaunimo, švietimo, ekono 
miniai reikalai Šiems klausi
mams referuoti yra pakvies
ti: inž. Z Bačelis, St Remen- 
čius, H. Valavičius, St. Vance 
vičius. Po pranešimų bus dis
kusijos minėtais klausimais 
ir priimti tolimesnio veikimo 
planai, kurie hus pranešti 14 
d rugpiūčio iškilmingame po 
sėdyje. Po posėdžio ten pat 
bus vaišės Organizacijų val
dybos prašomos iš anksto pa 
skirti, atstovus, kurie būtų 
įpareigoti dalyvauti diskusijo 
se ir organizacijos vardu pa. 
sakyti savo nusistatymą, ypač 
lietuvybės išlaikymo klausi
mu.

Jonas Nanartonis. sūnus Aleksandro ir Joanos Nanarto- 
nių, ir Stasė Slavinskaitė duktė Kai olio ir Anelės Slavins
kų, šį šeštadienį 18 v*l sumainys aukso žiedus, sukurs lie 
tuviškos šeimos židinį Šliūbas bus Vila Zelinoje tvotais bus 
Vladas Buk uskas ir Joana Nanartonytė - Bukauskienė Daug 
laimės jauniesiems naujame gyvenimo kelyje.

- Teisininkė Irenė Grite- 
naitė liepos m. 23 d. išskren 
da į šiaurės Ameriką ilges
niam laikui studijų tikslu.

— Laiškai: Alf Guigai, P. 
Radzevičiui, A Mošinskiui, 
H Nadolskiui, Al Černiaus
kaitei. U. Kulięšiūtei, Butkų 
šeimai, A! Grabauskui, J. Kša 
nui, P. Šukiui.

— «I ietuvių Dienos» S. Pau 
lyįe ijĮkiJmės bus rugpjūčio 
mėn. 13-15 dienomis kuriose 
dalyvauti jas parengti kvie
čiama į talką visus: senus ir 
jaunus, didelius ir mažus.

— Kun. Juozo Šeškevičiaus 
adresas iki liepos pabaigos: 

Žemės sklypai su apšvietimu 
Santo Amaro apylinkėje

Jardim Ypė
Kelias asfaltuotas dvi linijos omnibusų tiesiog į Anhan- 
gabaū Sklypai lygūs sausi ir klimatas sveikas Nedide
lis įnašas ir mėnesinis mokėjimas pradedantCr.81 0-0 00 
Pamatyti sklypus JARD M YPÈ reikia susižinoti su įga
liotais pardavėjais šeštadien ais, se madieniais ir šven 
tadieniais. Adresas: Largo )3 de Maio em Santo Amaro. 
Centralinė raštinė; Rua 3ão Bento, 45. 4 tas aukštas, 412 

salė. S Paulo kalbėti su sr. JOSE

Įvairių dokumentų Ir heliografines fotokopijas, 
greitai ir sąžiningai padaro

BORISO FOTOCOPIAS MODERNAS 

Kviečiant vyksta į rezidencijas.
Adresas: Rua Libero Badarô, 4-3 (pirmam aukšte) 

Fone: 36 4798 — São Paulo

Immaculate Conception Con
vent, RED 2. Putnam, Con
necticut USA.

«MÜ Ų LIETUVOS» PRENU
MERATORIAI IR RĖMĖJAI

Prenumeratoriai:
Otacilio Chabuna 3P0 kr.
40o kr. Veronika Juška, Juo
zas Madeika

Rėmėjai
5 0 kr Antanina Gudavičienė, 
Petras Narbutis, Vacj s Nanar 
ton i s

—- Kermošius vyksta sėk
mingai Talkininkės ir talki
ninkai dirba su visu atsidėji 
mu ir uolumu 16 ir 17 d lie

pos įeigos:
220 00. Ka 1 tingi šeštadienį šau 
tuvas sugedo tai trumpai dir
bo. o sekmadienį šis barakas 
visai neveikė. Filhas de Ma
ria: - šeštad. 919 kr. sekmad 
1384 kr.; vira lata • šeštad 
1739, sekmad 880 kr ; kimbol 
- šeštad. 1076. sekm. 1581 kr, 
medeliai šeštad. 3850, sek
mad. 4842 kr.; šiaudeliai - šeš 
tad. 2669, sekmad. 3339 kr.; 
baras - šeštad. 3815. sekmad. 
4287 kr ..

Viso šeštadienį ir sekma
dienį pajamų gauta 30 542 kr.

Šio sekmadienio kermošius 
skiriamas Onų pagerbimui, 
kadangi esame beveik šv 
Onos išvakarėse, Onos, dir
bančios bare, sekmadieniui 
kermošiaus lankytojams pa
ruoš skanių užkandžių, giros 
puiki muzika, bus transliuo
jama daug lig šiol negirdėtų 
lietuviškų dainų.

— Juozos Morkūnas jieško 
savo tėvo išvykusio į Brazi
liją. S. Paulį 1932 metais Pra 
šoma pranešti «Jaunystės Ai
dams».

PARSIDUODA

Didelis žemės sklypas su 
dviem namais, V. Belą, Rua 
das Cobeias, 171, S. Paulo. 
Vienas namas didelis ir geras 
niekeno neapgyveaias, kitas 
dviejų kambarių ir virtuvės 
sklypo gale Nuosavybę supa 
sodelis ir mūrinė +vora. Vieta 
lygi, yra vietos automobilį pa 
statyti Gre’a asfaltuotos gat 
vės, per kurias eina 5 linijos 
omnibusų Pirkimo sąlygos la 
bai palankios.

Namų raktai pas kaimyną 
Smulkesnės informacijos vie
toj.

— VILA ZELINOS LIETU"
VIŲ KUNIGŲ telefonas 63-5975.

«MUSŲ LIETU7Ą» GALIMA 
užsisakyti

Ir prenumeraią apsimokėti 
pas šiuos asmenis:

Kun. J Šeškevičius V. Želi 
uos klebonijoje,

B Šukevičius (spaustuvėje) 
Av. Zelina, 515

J. Baužys Rua Manaias, 21
P.P Rentenčius, Praça Car 

los Gomes, 180 (prie Av. Li 
berdade),

J. Karpavičius, Av S. João 
233 (prieš centralinį paštą),

Juozas Matelionis, Rua la- 
tai, 26. Casa Verde,

Tėvą J. Giedrys prie S. 
Gonęalo bažnyčios, Pr. João 
Mendes,

K. Meškauską, Lapa, Rua 
Williams Speers; 700, arba 
Mašinraščio kursuose.

P.P, Čiuvinskus, Rua Ilian- 
za 822, V. Prudente,

VI. Pupionį, Rua Lituania 
07, Mecca,

B. Tubelį ir Kučinską, Moj 
nho Velho.

St. Jurevičių ir Stočkų Par 
que das Nações.
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