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■ (i MUNCHENE
Liepos 31 d., sekmadienį,
prasidėjo Eucharistinis Pašau
lio Kongresas Munchene. Pon
tlfikalinėmis mišiomis jį ati
darė Mnncheno arkivyskupas
kardinolas Wendelis Jo pa
mokslo tema — «Pro mundi
vita». Kristus, paaukojęs sa
vo gyvenimą už šį pasaulį,
yra tikrasis pasaulio gyveni
mas Šią džiugią išsigelbėji
mo žinią kongresas nori per
duoti pasauliui, kuris nežiū
rint išgelbėjimo, vis tebedunk
sp neišgelbėtas nakties ir mir
ties šešėlyje Su apgailestavi
mu kardinolas Wendelis pa
brėžė, kad skilimas, kuris ei
na per visą pasaulį ir Vokie
tiją, neaplankė nė kongreso:
«Vietos, kurias svetingumas ir
krikščioniškoji meilė paruo
šė liko tuščios, nes lauktieji
svečiai negalėjo atvykti. Jie
stovi prie kongreso durų, bet
slenksčio negali, peržengti. Ši
tai atneša skausmo ir jiems
ir mums (Turima galvoje R.
Vokietija bei visi kiti sovietų
okupuot eji kraštai. E) Kris
taus meilėje mes sveikiname
visus, kurie neša nuotolio bei
išskyrimo skausmą Kaip su
krečia n č i ai pa v o jip go j bū kl ė j
šiandieną randasi pasaulio gy
venimas». Toliau jis sakė: «Jei
gu D evas norėtų sunaikinti
žmoniją Jam nereikėtų iš dan
gaus siųsti žemėn ugnį ir šie
rą... Jis tik turėtų leisti žmo
nijai ir toliau tęsti tokį gyve
nimą. kokį jinai gyvena šian
dieną Pasmerkęs ateizmą ir
komunizmą ir tuos, «kur ų sta
bas yra pragyvenimo standar
tas» jis pareiškė: «Argi ?urė
tume stebėtis jeigu Dievas
mirties sprendimą, kuris kybo
virš kiekvieno iš mūsų indivi
dualiai, įvykdytų iš karto?»
Tai 37 tas Pasaulinis Eucha
rištinis Kongresas. Paskutinį
kartą Vokietijoje jis įvyko
1909 m Koine Kongresas tę
sis iki rugpiūčio 7 dienos.
Munchene buvo virš milijono
svečių, jų tarpe 34kardinolai
ir 450 vyskupų
Judėjimui tvarkyti buvo pas
kirtas Oro laivas, pririšama
sis balionas, penki lėktuvai,
trys malūnsparniai ir nauja
radijo policijos centralė bei

KURIUO
Ruošiamoji Lietuvių Diena
ir 35 metų imigracijos sukak
ties minėjimas turės didelės
reikšmės tolimesniam lietuvių
kultūriniam veikimui. Šia pro
ga reikia pažvelgti į esamą
padėtį atviromis akimis, suras
ti ir pašalinti veikimo kliūtis,
nusistatyti konkrečius tolimes
nei ateičiai planus. Kas buvo
praeityje — žinome. Daug bu
vo dirbta, rūpintasi, daug bu
vo planų, kurių, deja, didelė
dalis liko popieryje.
Ypač ekonominėje srityje e
same atsilikę Pusėtinai įsikū
rusių lietuvių yra nemaža
Bet lig šiol neturime nei lie
tuvių banko, nei koperatyvo
ra panašios įstaigos. 9 naga

greitoji pagalba. Miestan su
traukta 4060 policininkų ir 400
policijos civilių tarnautojų.
Šio kongreso proga, V. Vo
kietijos kancleris Adenaueris
pareiškė, kad kon
gresas vvksta «sunkiu rūpės
čių, rimtų grąsinimų ir pašau
linio taikaiir laisvei pavojaus
metu». Taipgi jis pabrėžė,
kad po karo atstatytoji V. Vo
kietija drauge su Sąjunginin
kais, privalo «sustabdyti ko
munizmo brovimąsi Europon».
Toliau jis sakė kid Vakarų
pasaulio palikimas, iš kurio
kyla ir šis Eucharistinis kon
gresas. gali būti apgintas nuo
komunizmo tik tada kai lais
vosios tautos «nugalės nacio
natiniai valstybinį egoizmą ir
tvirčiau susiburs draugėn».
Šiame Eucharistiniame Pa
šaulio kongrese dalyvavo iš
vi^ų pasaulio kraštų 350 lie
tuvių Rugpiūčio 2 d. vysk.
V. Brizgys laikė šv. Mišias už
visų laikų lietuvius tikėjimo
aukas. Susitikta Karlsfelde su
šv
Tėvo skirtu specialiu
tremtinių globėju — kard-no
lu Mimmi. Rugpiūčio 5 d. te
ma ir intencijos — už visus
bolševikijoje kenčiančius lie
tuvius. Tą dieną šv. Mišias at
našavo prel L Mendelis; pa
mokslą sakė prel. L. Tulaba.
Kartu tą dieną buvo švenčia
mas Ateitininkijos 5o me'A ju
biliejaus minėjimas, kurio me
tu prof. A Maceina skaitė
paskaitą «Kultūros prasmė
krikščionybėje» Vėliau jauni
mo delegacija vyko į buvusią
Dachau koncentracijos stovy
klą pagerbti lietuvių kentėju
šių ir žuvusių koncentracijos
stovyklose Rugpiūčio 6 dienos
intencija
už visą lietuvių
tautą l’ontifikalines šv Mi
šias laikė vysk v Buzgys
Pamokslas - Tėvo Dr V. Gi
džiūno, OF.vl. Mišių metu giê
dojo muz. M. Budriūno vado
vaujamas Memmiogeno «Dar
nos» choras. Rugpiūčio 7 d
intencija — už Bažnyčią Lię
tuvoje Šv. Mišias laikė Tėv.
Dr. St Petraitis. Pamokslas
— Tėv. Dr. Pr. Brazio MIŲ.
Tą dieną įvyko visų lietuvių
kongreso dalyvių pobūvis ir
atsisveikinimas.,
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ku surinkti vieton. Gyveną
atskiruose priemiesčiuose la
bai nerangiai, ir tai labai ma
ža dalis atvyksta į bendrus
minėjimus parengimus. Atro
do, kad tie ryšiai, kurie ture
tų jungti lietuvį su lietuviu y
ra atšalę Atrodo, kad nėra
didesnio susidomėjimo lietu
viškais reikalais. Todėl yra
būtinas veikimo suaktyvini
mas atskiruose priemiesčiuo
se. Vieno kito vakarėlio su
rengimas, dar- viso veikimo
neišsemia Viso ve kimo pa
grindas yra visuomenės susi
pratimo, sąmoningumo stipri
nimas. Be sąmoningos, susi
pratusios visuomenės niekad
neturėsime stiprių organizaci
jų, stipraus kultūrinio pasi
reiškimo. kultūrinės kūrybos
ir paslankumo į kovą už sa
vo idealus. Organizacijų, sam
būrių veikimas paremtas tik.
vakarėlių, p kninkų rengimu
yra labai trumpas. Šios prie
monės yra reikalingos, bet
kartu turi eiti narių sųmoninimas, susipratimo, tautinio
ar ideologinio, kėlimas Tik
sąmoningi nariai pasiliks pa
čiose sunkiausiose organiza
cijai dienose, nors kartais
reiktų veikimą nukelti ir į po
žemius
Atėjo laikas, kada reikia ei
ti ieškoti lietuvio į jo namus,
jį įt-ikinėii, ■ kad re'ikia daly
vauti lietuviškame gyvenime,
rėmti lietuvišką spaudą, mo
kyklą ir 11 Todėl šių dienų
lietuvio visuomeninko darbas
yra tikro lietuvybės apašta o
darbas, dažnai surištas su ne
malonumais ir materialiniais
nuostoliais Kaip kiekviena,
taip ir lietuviškoji idėja rei
kalauja aukos, ideabzmo. Šian
dien lietuviškoji visuomenė
yra daugiau negu bet kada
reikalinga visuomeninkų idea
lįstų, kurie nepaisytų, ar jų
darbai bus ar nebus viešumo
je žinomi, ar jiems pasakys
kas padėkos žodį, ar ne. To
dėl organizacijų vadų bei vi
suomeainkų susirinkimas rug
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atidarė širdies
vožtuvą

Iš Egipto į Chicagą atga
bentam 4 metų berniukui Ro
ger Reyaem sėkmingai Vaikų
Ligoninėje, í07 Fullerton Ave.
padaryta širdies operacija.
Reikėjo operacijos keliu ati
daryti vieną širdies vožtuvą.
Pats berniukas ir jo motina
galėjo atvykti į Chicagą dėka
amerikiečių aukų. Berniuko
kūno temperatūra operacijos
melu buvo numušta iki 85 lai
psnių ir sulėtinta jo kraujo
apytaka Berniukas po ope
racijos laikosi gerai. Ligoni
nėj turės išbūti apie dvi savaiti.
— Lenkijos katalikų savai
traštis ‘ Tygodnik Powszechny” rašo, kad vakarinėje
LenKijoje šiuo metu yra try
lika vyskupų.
Lenkijos jaunimas nesidomi
politika Savaitraštis ‘Polity
ka’ apklausinėjo 3,000 jau
nuolių, 15-24 metų amžiaus,
ir rado, kad: tik 12 procentų
turi aiškią politinę pažiūrą;
21 proc. apibūdino save, kaip
griežtai ne su bet kokia “po
litine srove“, tačiau priskaitą
save prie Lenkijos “realisti
nės politikos“ atstovų; gi 39
proc pasisakė neturį iš viso
jokio - po’itinės pažiūros
U ateistinė propaganda turi
dar mažesnį pasisekimą nei
politinė: 78 proc apklausinėtų
jaunuolių pasisakė esą kata
likai, ir tik 4 proc. pasisakė
esą ateistai. Likusieji pareiš
kė, kad jie neturi nuomonės,
arba neturi susidomėjimo šiuo
klausimu,

— Kruščiovas vadovaus
Sovietų Rusijos delegacijai
vykstančiai į Jungtinių Tautų
piūčio mėn 13 d . šį šeštadie
nį yra labai svarbus, nes ten
bus svarstomi gyvybiniai mú
sų veikimo klausimai.

XIII METAI

organizacijos susirinkimus Jig
norėtų Jungtinėse Tautose
susitikti su prez. Eisenhoweriu ir kitų valstybių galvomis.
Bet pastarieji nevyks į New
Yorką.

kUBOJE

Padėtis dar nenusistovėjusi.
Viena jau aišku, kad dabarti
nė vyriausybė eina iš vien su
Rusija ir Kinija Iš ten nese
nai grįžo Fidel Castro brolis
Raul Castro, dabartinis Kubos
karo ministeris. Komunistų
agentų Kuboje jau daug yra
atvykusių.
Paskutiniu metu Fidel Cas
tro suėjo į konfliktą su kata
likų Bažnyčia. Kubos vysku
pai pagrasino imtis priemonių,
jei katalikai bus užpuldinėja
mi ir atimta tikintiems laisvė
bei neužtikrintas saugumas.
Bažnyčia ir yra didžiausias
stabdis komunizmui įsigalėti.
Jei Fidel Cąstro išeis į kovą
prieš religiją, tas pat atsitiks,
kas atsitiko Peronui
Prezidentas Eisenhower pa
reiškė, kad neleis, kad bet
kuri valstybė taptų satelitu.
— Tam tikro nerimo kelia
ir Vakarų Vokietijos parla
mento nutarimas rudens sesi
jos posėdžius pradėti Berly
ne, tuo parodant, kad Berly
nas yra visos Vokietijos sos
tinė. Laukiama reakcijos iš
komonistų pusės kurie kar
tais gali net Vakarų Vokieti
jos susisiekimą su Berlynu
nukirsti Gali kilti ir didesnių
konfliktų.

— Afrikoje komunistų įsi
galėjimo pavojaus nėra.

— Brazilijos prezidentas
šią savaitę penkioms dienoms
buvo nuvykęs į Portugaliją.
Coimbros universitetas prezi
dentui suteikė garbės dakta
ratą.

Lietuvi, 13 -15 d. rugpiucio nesusirišk jokiais kitais įsiparei
gojimais. Dalyvauk 35 metu imigracijos paminėjime- čia prisi
minsi nueita naujoje tėvynėje kelia, išgyventus sunkumus
ir pasidžiaugsi pasiektais laimėjimais. Minėjimo Programas

liau ir pačią imigracijos 35
metų sukaktį minime po sve Rugpiucio m. 13 d.: 17 vai. Vila Belos mokykloje svečiu, organizacijų bei
timu stogu. Neturime patogi©
je vietoje apie miesto centrą įvairiu organizuotu vienetu atstovu ir visuomeninku posėdis, kuriame bus Svars
namų, salės. Dažnokai padū
saujame del mūsų jaunimo li
kimo. Bet norint jaunimą sa tomi tolimesnio veikimo planai. Po posėdžio bus susipažinimo vaisęs.
vo įtakoje turėti, reikia salių,
sporto aikščių, stovyklų ir 14 d. rugpiucio, 11 vai. pamaldos São Paulo katedroje.
kit. Iš jaunimo veikimo nelau
kime pelno. Priešingai jį rei
15 vai. Lega Lombardo salėje isKilmingas posėdis, pla
kia paremti.
Pas mus trūksta pasiaukojų
šių visuomeniniam darbui žmo
ti meninė programa ir galop pasilinKsminimas.
nių. Negalima tvirtinti, kad jų
visai nebūtų Yra būrelis Jie
I5 d. rugpiucio 15 vai. sportas Vila Zelinoje.
ant savo pečių ir velka viso
veikimo naštą. Jų reikia ke 
leriopai daugiau. Šiandien di
įėjimas bus su paKvietimais.
deles minias žmonių yra sun

MŪSŲ2 LIETUVA

2 pusi.
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LAIŠKAS IS LIETUVOS
(tęsinys)

Kalbant apie lietuvių santy
kius su svetimtaučiais Lietu
voje, tenka pakartoti, kad sve
timtaučiai puikiai jaučia lie
tuvio nuolaidumą, pasitrauki
mą iš kelio ir dažną susitai
kymą su tuo kas yra, ir tuo
naudojasi.
Kas anksčiau pasaky'a apie
žydų padėtį Lietuvoje ir jų
laikyseną, tai tektų pridurti,
kad prieš karą Lietuvoje bu
vo žinomos neviena žydų kul
tūrinė, sportinė organizacija.
Šiuo metu tokių organizacijų
nėra. Šis faktas irgi savotiš
kai patarnauja žydams. Jie
visada sugeba išvesti balan
są — žydai engiama tauta, jai
nieko neleidžiama. Tai ne tie
sa, bet tokios organizacijos
tapo jiems nereikalingos. Ir
nesuklysiu pasakęs, kad jau
vienas tautos pavadinimas kai
ba apie organizuotą tautą vi
sais atžvilgiais Šito net lietu
viai galėtų pavydėti.
Vilniuje dažnai rengiami
spektakliai žydų kalba, žydų
dainų vakarai, žydų atlikėjų
rečitaliai. Visus juos organi
zuoja filarmonija, kuri yra
bendra kultūrinė įstaiga vi
siems — lietuviams, žydams,
lenkams, rusams, bet kuri sa
vo darbą planuoja atsižvelg
dama į Lietuvos sąlygas ir
reikmes.
Senieji žydų inteligentai, ku
rie gyveno ir dirbo Lietuvoje
prieš karą, Ūko senais lietu
vių draugais, jaunųjų gi tar
pe pastebimas palinkimas į ru
sų kultūrą. Net gi senasis žy
dų žargonas naujomis sąlygo
mis pasikeitė. Jei prieš karą
žydai «vaikščioti, pasivaikš
čioti» sąvokoms naudojo vo
kiškos kilmės žodį «spazieren», tai dabar, ypač jaunes
nieji, naudoja žodį «guliaen»
(nuo rusiško «guliatj» — pasi

vaikščioti).
Kai kas iš Lietuves žydų iš
važiavo į Izraelį. Paskutinei
siais metais tam buvo sudary
tos sąlygos. Išvažiavusiųjų tar
pe dauguma buvo inteligen
tai Bet deja, kiek galima
spręsti pagal iš ten gauna
mas žinias, jie nėra patenkin
ti vietiniu gyvenimu ir pabrė
žia, kad daugeliu atvejų Lie
tuvoje gyvenę geriau Labai
daug žydų iš Lietuvos emigra
vo į Lenkiją ir ten sudarė
naują bendruomenę
Apie kokius nors ypatingus
žydų ir lietuvių inteligentų
santykius kalbėti netenka. Kul
turingi, išsilavinę žmonės vi
sada .sugeba vienas kitą gerb
ti. Lietuviai inteligentai dirba
kartu su žydais, sugyvena su
jais. Žydas mokytojas, gydy
tojas. amatininkas dažnai yra
žymiai populiaresnis nei lie
tuvis. Tai irgi jau praėjusio
gyvenimo liekana, kada lietu
vių specialistų nebuvo tiek
daug. Jei pasekti statistiką
kiek lietuvių naudojasi žydų
advokatų paslaugomis, tai pas
tebesime, kad jie turi didesnę
klijentūrą nei lietuviai advo
katai.
Ypatingos žydų inteligenti
jos įtakos mūsų inteligentijai
žinoma negalime ieškoti Žy
dų inteligentai ,gerai sutaria
su lietuviais, bet jie visada
žymiai daugiau nuveiks savo
ir savo tautos labui nei kraš
tui, kuriame jie gyvena.
Dažnai kalbama dar apie
vieną svetimą bendruomenę
Lietuvoje —- lenkus. Tačiau
ir jų gyvenimas Lietuvoje yra
žymiai pasikeitęs. Svarbiau
šia tai, kad pas mus beveik
neliko lenkų inteligentų La
bai daug jų 1948 1254 metų
laikotarpyje išvažiavo į Len
k-iją Didžioji lenkų dauguma
esanti Vilniuje ir Vilniaus kraš
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ELEKTRA IŠ ŠILUMOS

iAmerikos Radijo Korpora^TjSųcija išrado elektroninį įtaisą,
kur elektra atsiranda tiesiai
iš šilimos, gaunamos iš pa
prasto kuro. Tas įtaisas vadi
namas «thermionic tube», ga
ilės būti panaudotas erdvių ra
ketose, o taipgi ir įvairiuose
kituose
atsitikimuose, prade
Petras Babickas
dant nuo automobilių, baigiant
Naujakuriai Brazilijoj
namų šildymu, nes tuo būdu
galės būti elektra gaunama
Man miela pažiūrėt kai tu. it skruzdelė,
neaukšta kaina, masiškame
Statutai namus, sukurti gūžtą nori...
kiekyje. Tie theimioniniai
Taip darė tėviškėj artojas pabalėj,
vamzdeliai turi elektrodus, ku
Taip darė mūsų laisvės savanoriai.
rie išduoda elektronus, kada
yra pakankamai karščio. Elek
O kas dabar tenai? Gal būt ir pats žinai:
trodas, į kurį plaukiatie elek
Stipriausi uosiai ąžuolai palūžta ..
tronai, gamina elektrą Tas
Man gajJa Lietuvos, sapnuoju ją dažnai,
įtaisas veikia jau esant 1.100
Matau ją verkiančią prie išardytų gūžtų.
laipsnių karščio, kurį duoda
degdamas paprastas kuras.
Statyk, statyk namus Ir mes taipat skubėjom,
Apie 14 procentų šiliminės energijos tiesiai paverčiama e
Tik kad negriautų jų koks bestija:
lektra.
Iki šiol panašūs vamz
Gyvenimas visiems - sunkių darbų kalėjimas,
džiai
sėkmingai,
veikė tik 2000
Ir, rodos tik mirtis
amnestija.
laipsnių temperatūroje. Laips
niai čia skaitomi pagal CelziSabaudia 47
( š eil rink. Dramblio Kojos)
jaus termometrą
TARP

MOTERŲ DAUGĖJA
VĖŽYS

BURNOS

'e yra valstiečiai, amatinin
kai, darbininkai Jie turi savo
mokyklas, leidžia laikraštį
lenkų kalba. Žinoma, tuojaus
kils kląusipms, l$as gi „dirba
šį visą kultūrinį darbą ar ne
inteligentai? Aišku savaime
inteligentai, bet ju bendruo
menė jau nėra išlaikiusi gilių
tautinių savybių Lenkų inteli
gentų tarpe daug su.enkėju
šių svetimųjų. Mokyklose k u
riose dėstoma dirba lietuviai
ir žydai mokytojai, kurie sa
ve laiko lenkais Tas pats ir
su spauda Taigi apie kokių
tai lenkų inteligentiją «gryną
nuo įtakos» kalbėti netenka
Lygiai taip pat ši inteligenti
jos mažuma beveik neturi jo
kios įtakos lietuvių inteligen

tijos gyvenimui Gal būt tei
singiau pasakius tiesioginės
įtakos. Netiesioginė įtakaatei
na įvairiomis kūmomis. Tam
kad lenkų bendruomenė esan
ti Lietuvoje galėtų geriau ben
drauti su savo gimtuoju kraš
tu, kraštas jai siunčia daug
grožinės ir moksl nės literatu
ros Šią literatūrą įsigyja ir
lietuviai inteligentai. Aišku
savaime, kad literatūra pade
da giliau bendrauti. įsigyti
naujų žinių, plėsti kultūrinį
akyratį. Tuo labiau kad Lietu
vos inteligentų tarpe labai
daug žmonių kalbančių ir skai
tančių lenkų kalba.
Lenkų bendruomenės būvi
mas Lietuvoje sudarė ir sąly

tas sugretinimas! Koks gali
būti panašumas tarp Vytaut >
ir Valančiaus? Pirmasis jų
Jo 85 metų mirties sukakčiai paminėti
spindintis Lietuvos valdovas,
ZENONAS IVINSKIS, Italija
visų pripažintas va stybinin
kas,
nepasiekiamas karo va
Prieš dvidešimt penkeris kė tautą priešintis rusinimo
metus Austrijoje pasirodė tri bei provoslavinimo bangai. oas, praleidęs didžiausią sa
jų tomų veikalas, pavadintas Jis pats rašė daug religinio vo gyvenimo dalį žygiuose ir
«Žmonės, kurie kūrė istoriją». ir pasaulinio turinio raštų lie ant žirgo. O kitas tik prastos
Ten yra pakekta galerija di tuviškai. Kai buvo uždrausta mužikiškos kilmės altoriaus
džiųjų veikėjų, karių, politi spaudalietuviškomis raidėmis, tarnas, teologijos profesorius
kų. Kitų žymiųjų vyrų tarpan jis nurodė kelią slaptai lietu ir pagaliau tik vyskupas, ku
priimtas ir Vytautas Didysis. vių spaudai į Prūsus. Jis pats rie pašau yje šimtais skaičiuo
Tuo niekas neabejoję, kad šis organizavo sistemingą lietu, jami. Ar nekeistas palygini
Kęstutaitis taip pat darė isto viškų knygų gabenimą iš už mas?
O vistik tarp šitų dviejų vy
riją. Tačiau jis pasiliko tik sienio, ir ten slapta išleido ei
vienas Nemuno šalies sūnus, le savo paties parašytųjų, ku rų, atskirtų vienas nuo kito
įskaitytas į žymiųjų istorijos riose buvo išdėstyta lietuvių keliolika generacijų, yra ne
kūrėjų tarpą Bet, argi jis ir pasipriešinimo rusams ir jų vienas bendras bruožas. Ko
tebuvo vienintelis lietuvis? kovos programa. O jį aiškiai kie tie bruožai galėtų būti?
19-jo amžiaus istorija čia duo mokė žmones, kaip jiems elg Juk taip skiriasi visos politi
tis akivaizdoje gudriai pas nio ir visuomeninio gyvenimo
da svarbų papildymą.
spęstų carizmo pinklių ir jo
Kuo Vytautas Didysis yra planų. To vyro vardą, be abe didelėje valstybinėje garbė
buvęs 15-jo amž. pradžioje jo, kiekvienas lietuvis žino je. O kai Valančius savo knyg
Didžiajai Lietuvos Kunigaikš — vysk. M. Valančius, nuo nėšius organizavo, toji pat že
tystei, tuo po keturių šimtų kurio mirties geg 29 d. suė . mė jau aimanavo pamušta po
18 3-jų sukilimo ir kentė ru
metų iškilo kita asmenybė, ku jo 85 m.
sų jungą.
ri turėjo taip pat d i dėlės reik
Vytautas Didysis ir vysk.
Taip, laikai labai pasikeitė
šmės lietuvių tautos egzisten
M. Valančius
bet veikiančios jėgos pasiliko
oijai. Tas vyras, šviesdamas
Pirmu žvilgsniu atrodo keis tos pačios. Tad abu minė tie ir blaivindamas žmones, mo

ji vyrai pirmiausia spren ė
lietuvių tautai pačius svarbiau
sius savo laiko uždavinius, ir
juos išrišo lemiamai. Vytautas
per lotynišką krikštą ne tik
savo valstybę ku Turino, bet
jis pagaliau reikšmingai iš
sprendė nuolat kabantį kry
žiuočių ordino pavojuj Tik to
Kęstutaičio žygio dėka tepasibaigė anas du amžių trukęs
nuolatinis kraujo lašinimas iš
gyvo lietuvių tautos kūno Vy
tautas taip pat iškovojo Lie
tuvai valstybinį nepriklauso,
mumą, atitaisydamas per va
dinamąją uniją klaidingai nūs
tatytą Lietuvos santykį su Len
kija.
Savo šimtmečio lietuviųtau
tos reikšmingiausius ir gyvy
binius uždavinius taip pat at
spėjo ir kitas lietuvis, tik ne
puošniose pilyse ir rūmuose,
o Žemaitijos Salantų ūkinin
ko pirkioje augintas. Jis taip
pat rodė savo tautai kelią...
Nebebuvo, žinoma, jau kry
žiuočių pavojaus Jį buvo pa
keitęs, tačiau bandymas lietu
vių tautą naikinti per rusini

Didysis kovotojas M. Valančius
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Nustatyta, kad kaskart dau
giau moterų suserga burnos vė
žiu. Tos srities specialistas dr
Walter W. Dalitsch Illinois
Universiteto profesorius, skel
bia kad čia kaltas padidėjęs
rūkymas moterų tarpe.
gas kultūrinian s (daugiau ar
mažiau glaudesniems)ryšiams
tarp Lietuvos ir Lei kijos iš
sivystyti. lietuves intellgen
tai į šį bendradaibiavimą ži«
ri kaip į sau naudingą. Nau
dingą tuo atžvilgiu, kad jie
gali parodyti savo pasiekimus
savo talentus platesnei sudi
tori jai nei Sovietų Sąjunga.
Tuo pačiu jie gali susipažin
ti ir su kito krašto kul ūra,
jo pasiekimais. Juk nežiūrint
santvarkos, Lenkija yra žy
miai arčiau vakarų ir yra iš
laikiusi vakarų kultūros bran
duolį

mą ir provoslaviją, ir čia Ru
sijos imperija buvo užsukusi
tiesiog pragarišką mašineri
ją. Bet Valančiui pasisekė iš
to didžiojo pavojaus surasti
išeitį ir nurodyti tautai tikrą
jį kelią. Šitaip, nors Valan
čius jokio karo žygio neatli
ko, iškilo jis į didžiuosius lie
tuvių tautos vadus 19-me am
žiuje. Neturime panašaus vei
kėjo Lietuvoje nei 17-me nei
18 me šimtmetyje Nebent 16jo amžiaus gale su juo iš da
lies galėtų lygintis tik Mer
kelis Giedraitis.
Žymiausia 19 šimt, asmenybė
Lietuvoj

Ne vien savo atliktųjų dar
bų reikšmingumu tačiau Va
lančius yra žymiausia 19 tojo
amžiaus asmenybė Lietuvoje
ir gali būti statomas į istori
jos kūrėjų eiles. Yra dar ir
kitas bruožas, kuris jį vėl šie
ja su Vytautu Didžiuo ju, ir tai
yra charakteringa žymė di
diesiems veikėjams. Dar Kęs
tučio ir Birutės sūnui gyvam
tebesant, vieni jį kėlė į pa
danges į antžmogius, lygino
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įleisti vaistams siuntiniuoso
privačių asmenų gyvenančių
SSSR vardu. Pagal tas taisyk
les vaistai gali būti siunčia
mi siuntiniuose tik turint jiems
sovietų medicinos (gydymo)
įstaigos išduotą receptą Re
ceptas turi būti surašytas me
dicinos įstaigos blanke ir pa
tvirtintas antspaudu. Recėpto
viršuje turi būti įrašas «Gavi
mui licenzijuotuose siuntiniuo
se iš užsienio*. Vaistų kieki®
siuntinyje neturi viršyti kiekį
kuris nurodytas recepte.
Visi siuntiniai su vaistais,
kurie bus gauti SSSR vėliau
š. m spalio men. 1 d. be aukš
čiau aprašytų receptų bus
gražinami siuntėjams atgal jų
sąskaiton.
Atbodo, kad šio patvarkymo
reikalingumą iššaukė toji ap
linkybė, kad asmenys kurie
gaudavo vaistus iš užsienio
be gydytojų receptų, juos var
todavo be gydytojų nurodymų
ir susilaukdavo kenksmingų
pasekmių.
Reikia manyti kad šios nau
josios taisyklės nelies farma
cinius preparatus, kuriems ne
reikalingi gydytojų receptai
kaip, pavyzdžiui, aspirinas,
vazelinas, vitaminai, įvairios
mostys ir pan.

Du Prezidentiniai Kandidatai
Šiandien jau yra aiškūs abiejų parijų prezidentiniai
kandidatai, kurnu vienas atei
nančių metų pradžioje ketveriems metams atsisės Baltuo
siuose Rūmuose. J. F. Kenne
dy ir R. M. Nixonas, abu yra
jauni, energingi, ambicingi ir
gabūs politikai. Jų amžius yra retas prezidento vietai,
nes nė vienas dar nėra pa
siekęs net penkiasdešimties
metų. Nixonas laikomas la
ibiau tinkamu tapti prezidentu
dėl savo patirties, nes yra iš
buvęs dvi kadencijas vicepre
zidentu. Bet ir Kennedy poli
tikoj nėra naujokas. Ir jis yra pasireiškęs savo sumanu
mu ?r iniciatyva Galima sa
kyti kad rinkiminėj kovoj su
sitiks dvi lygios jėgos, kurių
laimėjimas priklausys ne tiek
nuo jų pačių, kiek nuo jų par
tijų įdėtų pastangų paveikti
savo simpatikus ir nuo įvai
rių, Šiuo metu dar neįmano
mų pramatyti, nežinomųjų.
Kandidatai į vicepreziden
tus vienam ir kitam būsimam
prezidentui, atrodo, neturės
ypatingai lemiamos reikšmės.
Tačiau šiuo kartu ir jie lošia
svarbesnį vaidmenį, nei kitais
metais. Viceprezidentai turės
išlyginti pačioje partijoje tu
os skirtumus, kurių yra atsi
radę tarp liberališkojo ir kon
servatyviojo sparnų, tarp šiau
piečių ir pietiečių. Kiek jie
prisidės prie to nuomonių su
glaudimo. sunku dar būtų įs
pėti. Bet ir šie du asmenys
yra stiprios figūros, kurios
vargu yra menkesnės už pa
čias prezidentinius kandida
tus.
Abiejų partijų konvencijose
didelį vaidmenį vaidino užsie
nio politika. Abi partijos sti
priai pasisakė prieš bolševi
kus, už pavergtųjų tautų iš
laisvinimo pastangas, linkėda
mos buvusioms laisvoms vals
tybėms vėl atgauti savo ne
priklausomybes Abi diploma
tiškai suminėjo iki i939m. ka
ro pradžios buvusias laisvas
tautas tarp jų ir Lietuvą. Ta

čiau ne vienodai pasisakė dėl
paties santykiavimo su Krem
liaus atstovais būdo, dėl kai
kurių padarytų praeities klai
dų O šis reikalas kaip tik tu
rėš didelę reikšmę pačiai Amerikos politikai ir mūsų kraš
to ateičiai.
Jau dabar bent iš dalies ga
Įima pramatyti būsimą užsie
nio politikos kryptį, ypač, jei
laimėtų J. Kennedy su savo
demokratais. Jo pasirinkimas
Adlai Sieveusono užsienio po
litikos stebėtojo vieton nėra
mums labai palankus Nors
A Stevensonas yra ne mažo
lygio politikas, labiau pasižy
mėjęs kaip geras organizato
rius ir administratorius, bet
jo vieši pareiškmai yra pa
lankūs didesnėms nuolaidoms
Kremliaus diktatoriui ir jo sa
telitams, atitraukimui į Šiau
resnius įtakos ribas.Tai kaip
tik atsiduoda perdldeliu nai
vumu, arba dar blogiau —
perdldeliu palankumu bolše
vikams Toks Kennedy pasi
rinkimas jau dabar sukelia
abejonių, ur Stevensonas. ta
pęs užsienio politikos vairuo
toju, sugebės atsilaikyti p ieš
kietą Maskvos spaudimą.
Nėra dar aišku, ką pasi
rinks Nixonas savo užsienio
politikos stebėtoju ir būsimu
galimu jos vairuotoju, bet rei
kia manyti, kad jis neatitols
bent nuo ligšiolinės jos lini
jos. Nors ir dabartinė užsie
nio politika, ypač santykiuo
se su bolševikais, nebuvo pa
kauksmai palanki pavergtųjų
tautų reikalams, bet vis tik
buvo gana aiški .ir stipri.
Gyvendami šiame krašte,
mes juk norime, kad jis būtų
laimingas, kad kiltų savo dva
siniu ir medžiaginiu lygiu,
kad pirmavimo pasaulyje jo
kioje srityje neužleistų bolše
vizmui, kurio tikslas — visą
pasaulį pavergti po komunis
tiniu ir rusišku jungu Tačiau
mes taip pat turime žiūrėti,
kad prisidėdami prie gyve
namojo krašto laimingumo, ne
išduotume s.-.vo pavergtojo

jį su Aleksandru Didžiuoju ir
Cezariu. Vytauto žygiai buvo
plačiai aprašomi ir skleidžia
mas jo garsas Europoje.
Bet buvo tačiau ir tokių
amžininkų kurie tik ieškojo
būdų sumažinti Vytauto didy
bei, kad ne taip aiškiai rei
kėtų pajausti savo mažumą ir
menkavertiškumą. Tad Vytau
tas jau prieš penkis šimtme
čius buvo puolamas ir šmei
žiamas Visi tie raštai, dau
giausia Maskvos ir ordino sto
vykiose surašyti metraščių
posmai, tik dar kartą patvir
tino Lietuvos valdovo asmens
stambumą. Ir panegiriškų į
padanges kėlimų ir perdėtų
niekinimų priežastis yra vie
na ir ta pa i — dažnai papras
tam žmogeliui yra sunkiai ap
žvelgiamos didžioj© asmens
veikimo ribos Tad ir vertini
mai apie tokį asmenį ir jo dar
bus išeina prieštaraujantys.

Gyvų diskusijų sakė!u i
asmenybė

Ir Valančius yra taip pat to
kia asmenybė, kuri yra šukė
lusi gyvų diskusijų, neužbaig
tų rišti problemų ir gana skir
tingų vertinimų Kartais atėjo
prie to — taip išsišakojusio
veikimo — vyro smulkučiai
analitikai, ar kabinetiniai kar
totekininkai, ar kokie tenden
cingi rašeivos Ir ne vieno jų,
atrodo, šalia tos didžiosios as
menybės atsistojus, yra buvęs
uždavinys pažvelgti augštyn
ir ieškoti, ar nepamatys to vy
ro veikimo dešimtmečiuose
kokio nors plyšelio, kokio še
šėlio. Taip buvo prasidėję,
kaip ir su Kęstutaičiu, dar
Valančiui gyvam tebesant. Ir
tos pastangos nenutrūko, kai
jis jau seniai šiai žemei buvo
užmerkęs akis.
Jau per 63-jų sukilimą, ka
da visa Lietuva virė prieš ru

Veaancijus Ališas

Jaunas Mėnuo
Irsta krantai — visai kaip tėviškės laukuos.
Ir pienių gintaras, aplink —- visai kaip ten.
Atsiminimų vėjas verdančiam stikle
Po balta obelim judrias bangas supuos.
Kodėl pražydusį tave ten palikau,
O eukaliptų broli, lygumų krašte?
O gluosni — su tavim vaikystė surišta...
O žeme svetima! O svetimas dangau!

Man gėda dėl šių žodžių: mergaite virstu.
Sugrįžkim atgalios, nebūkime čionai,
Kur viskas žvelgia į mane Kas tai? Ir tu
Nutolusias dienas iš naujo gyvenai?
Akių deausyse m Jau šaltos ugnies...
Eime, kol jaunas mėnuo viršum miesto švies.

.

(iš eil. rink. Pietų Kryšius)

krašto reikalų. Mes todėl tu
rime stebėti, kuris iš renka
mų asmenų aiškesnis mums,
kaip lietuviams pavergto kraš
to atstovams.
Abu kandidatai į Baltuosius
Rūmus yra stiprūs ir aiškūs
antikomunistai Abu yra pa
kankamai dideli politikai, ver
ti užimti aukščiausiąją vals
tybės vietą. Tačiau mums
svarbu, kad ir tie, kurie turės
didesnę įtaką jų valdžioje, bū
tų tokie pat aiškūs autikomu'nistai Dėlto, stebėdami visos
rinkiminės kovos, kuri jau
yra prasidėjusi eigą, turėsi
me par mid tik tą kandidatą,
kuris ne tik pats, bet ir ku-

sus, Valančiui buvo daromas
priekaištas, kad jis, dėl vadi
namo bendradarbiavimo su
Rusijos valdžia nepritaręs to
kiam sukilimui. Tad Žemaičių
vyskupui ir buvo grasinama,
ir siuntinėta laiškai su nupieš
tomis kartuvėmis.. Iš kitos
pusės tačiau caro aukštieji
pareigūnai Valančių smarkiai
kalbino, kad jis simpatizuojąs
aniems sukilėliams, irperma
žą plauką jis nebuvo ištrem
tas į Rusijos gilumą.
Toliau, kai Valančius, lyg
kokiu magiškos lazdos moste
Įėjimu, per trumpą laiką nublaivino lietuvių liaudį, susi
laukė jis, žinoma, didelės opo
zicijos iš visų tų, Kuriems pel
nas smarkiai mažėjo, t. y. iš
bravorininkų smulkių laikyto
jų ir iš rusų valdininkų. Bet
iš kitos pusės vėl buvo imta
lietuvių spaudoje aiškinti, jog
ne pats Valančius buvęs vy
riausias blaivinimo inspirato

PASAULYJEYRA350C KALBŲ

REAKTORIUS PAGAMINA
NAUJĄ ELEMENTĄ

Atominiai reaktoriai Sava
nnah River, S. C. neutronais
bombarduoja apie pantį pluto
nijaus (atominėj bomboj var
tojamo elemento) iš kurio po
trejetos metų bus gauta mili
gramas labai reto, žmogaus
pagaminto elemento — califo
rnium, kurio numeris 98. Su
randamas oūdas elementus pa
laipsniui perdirbti į kitus, sun
kesnius.

Pasaulyje yra. su dabar nau
Jojamomis ir jau mirusiomis,
SAULĖS VAROMAS
net 3 500 įvairių kalbų To
AUTOMOBILIS
kias žinias skelbia Chicagos
Sudarytas automobilis, kurį
Universiteto lingvistikos pro
fesorius Eric P. Hamp savo varo saulės energija. Ant jostudijų kurse: «languages of stogo yra 10,000 silikono ma
žyčių plokštelių, kurios pade
the World».
tos ant 26 kvadr. pėdas turin
— Nuo 1960 metų spalio 1 čios nukeliamos plokštės. Į
d įsigalios naujos taisyklės jas veikiant saulės energijai,
atsiranda elektra, kuri įsten
gia varyti automobilį: Tokį au
rio padėjėjai duos daugiau tomobilį išrado dr. Ch A. Esvilčių kad laisvė pasaulyje coffery, pagamino Internatio
bus atstatyta.
nal Rectifier Bendrovė Kali
Draugas
fornijoj.

rius ir veikėjas, o tik kaikurie jo bendradarbiai, pirmoje
ei ėję Silvestras Dovydaitis.

Lietuviškas mokslinis veikalas
prieš 107 m.,
Arba vėl vaistininko svars
tyklėmis ilgokai buvo imta
vertinti Valančiaus lietuviškas
spausdintas žodis! Taip pat bu
vo ir su jo švietimopastango
mis. Nors šis vyras vien lietu
viškai parašė keliasdešimt įvairiausio tipo knygų, nors
jis ir savo grynai mokslinį
veikalą jau prieš 107 metus
lietuviškai paskelbė, buvo lai
kas tačiau, kada abejota ir
net priekaištauta Valančiaus
patriotizmui. O Daukanto ir
Valančiaus santykiai ilgai bu
vo perstatomi vyskupo ne>nau
dai
Štai vėl šitas bendras bruo
žas abiems didiesiems veikė
jams! Vytautui ir Valančiui!

Palikuoniai pirmu žvilgsniu ne
bepajėgė suprasti ano meto
asmens didybės, ir dažniau
siai darė, ir kartais tebedaro
vis tą pačią klaidą, kai žiūri
į anuos veikėjus tik šios die
nos ir jos reikalavimų akimis.
Mes čia nematome reikalo
sustoti atskirai ties tuo iškrai
pytu Valančiaus paveiksiu,
kokis yra dabar Kremliui bar
naujančių autorių tiekimas
Jau neminint kitų grubių fal
sifikatų, užmirštamas elemen
tarus reikalavimas, jog tikra
sis vertinimas tegali būti at
liekamas tuo metu, kuris yra
pasiimtas iš tos pačios epo-;
chos. kurioje herojus yra gy
venęs ir veikęs.
Kur yra Valančiaus didybė
ir jo žymieji darbai? Jie yra,
žinoma, tampriai susieti su jo
gyvenimu. Jis susideda iš
dviejų nelygių dalių: Valan
čius kapelionas bei profeso
rius ir Valančius beveik mill
joninės vyskupijos valdytojas.
Draugas
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Hedasruoja Redakcinė Komiška.

Julija Šimonytė, -Aloyzas KunG< -.

Julija Jurgelevičiūtė. Danutė Jure\i
ėiūtė ir Genovaitė Svinkūnaitė.
Raštus siusti — «Jaunystės Aidui.,
/

Caixa Postai 4118
São Paulo.

Lietuviu*

dienos

Lietuviškas jaunimas S Pau tė, Stasė Čivinskaitė. Lucija
ly. Tai yra Liet. Bend r. Cho Jodelytė, Irėnė ir Julija Jur
ras, Ateitininkai ir jaunučiai gelevičiūtės. Gražina Gudavi
choristai visi rengiasi Lietu čiūtė. Gražina Kubiliūnaitė,
Vanda Misiūnaitė Aldona Nar
vių Dienoms su dideliu jiem
pimu stengdamiesi pagal lai butaitė, Vladislava Peckausko sąlygas duoti geriausia ką kaitė, Sofija Pol'ikaitytė Ob’a
Pauloff. Antonija Pakeiti,
jie gali.
P. M. Vinkšnaitienė sukūrė Irėnė Saldytė, Joana Satkūtai progai gražų vaidinimėlį naitė, Liucija Šukytė. Zenai
«Subatos Vakarėlį», kuriame da Svinkūnaitė. Julė Tyk.itė.
svarbiausias roles turi Danu Valkirija Vi »elytė. Asta Viukš
tė Jurgelevičiūtė, Onutė Mate naitytė, Jeny Žarkauskaitė,
lionytė, Vincas Tūbelis ir Au Juozas Bielskis, Vincas Bile
vičius, Robertas Bratkauskas,
gustas Zaluba.
Robertas Girskus, Petras Ma
Tai tikras subatvakaris Lie
kuška, Konstantas Rakauskas
tuvos kaime, kur gausu dainų
Nelson Satkūnas, Antanas ^eir Šokių. Dainas parengė prof,
jūnas. Albinas Seliokas. Os
p lė Elvira Kilčiauskaitė. Tai
valdas Švitra. Albertas Tijū
tos pačios, kurias dainavom
nėlis, Edvardas Vinkšnaitis,
Lietuvoje jaunimo arpe.- «Gie
Edmundas Zalandauskas ir A u
da gaideliai», «Kai aš turė
gustas Zaluba. Akordeonais
jau», « Tylus vakaras be vėjo»,
griežia: Julė Kraujalytė. Ja
«Gražių dainelių», «Subatos
netė Paukštytė, t-ožė Tubeiy
vakarėlį».
tė, Aldona Zapereckaitė. Vin
Sunkiau buvo su tautiniais cas Bilevičius, Laimutis Došokiais Nenuilstamas šokių vidaitis ir Pranas Šukys.
mokytojas p. Julius Guiga jau
Mūs i patys mažiausieji, va
kuris laikas kaip dirba Brazi
dovaujami muz mok. p lės
lijo j Bet ir čia rado jaunieji
gerą išeitį. Atsirado keturi Irenes Adomavičiūtės padai
nuos «Ko liūdi berželi*, «Daug
jaunuoliai, kurių kiekvienas
gerai išstudijavo po vieną šo dainelių». Solo Marytė Alek
kį ir jį mokino kitus Vincas navičiūtė padainuos apie la
putę. Dainavimą paįvairins ir
Bilevičius Jonkelį, Edm Zalandauskas Lenciūgėlį, Julė palydės akordeonistai: Liuci
Jurgelevičiūtė Subatėlę ir Ro ja Adomavičiūtė Asta \ inkšmas Dovydaitis Malūną Gi V. naitytė, Osv. Pikūnas Anta
Anastazijos jaunimą pamoki nas ir Klaudijus Žukai, o pi t
no Mok. St. Kubiliūnas Kepu nu skambins Villy' Ambrozerinę. Šokėjai: Irėnė Dilevičiū vičius.

Dr. J. Lasaga

PIRMA NEGU VESI AR TEKĖSI...
Svarbiausias Apsisprendimas

Tautiniai susipratęs jaun mas — n ūsų braziiijcs lietuvių kolonijos ateitis.

savo dukrai vyrą įieško tur
tingo. o duktė dažniausiai ne
kreipia visai dėmesio į turtą,
jai atrodo, kad ša-i būtų ne
garbinga, stoka tikrosios mei
lės — «contigo pan y cebolla>. kaip sako ispanai. Tur
tas turi didelę įtaką į žmo
gaus gyvenimą. Nereikia kad
jaunuolis būtų turtingas svar
bu. kad jis būtų darbš-tu^ su
manus išlaikyti savo šeimą.
Tinginys ir turtingas blogiau
sia dalis, kuri tik gali tekti
jaunai merginai nes toks jau
nikaitis ne tik kad bus nie
kam vertas vyras bet ge iau
sias kandidatas visoms ydoms
į kurias turtas atveria plačiai
duris.
AUKLĖJIMAS irFVULIJA.
Reikia stengtis kad nebūtų
didelių auklėjimo skirtumų.
Sunkiai sugyvens kada vienas
iš jų užaugintas nekaltumo at
mosferoj, o kitas be papras
čiausių mandagumo dėsnių

Kartais išgirsti kalbant apie
savo
būsimas gimines vestu
(tąsa)
jeigu jis išeina perdaug aš
triai į paviršų, tie nuolatiniai vių išvakarėse, girdi, aš ište
IŠSILAVINIMAS IR SKONIS. nesutikimai, padaro bendrą ku už jį ir ne už jo familiją.
Reikia gerai atsižvelgti į ki gyvenimą nebepakenčiamą.
Tas yra visiškai teisinga, bet
to žmogaus profesinį patrau
neįmanoma ignoruoti visai sa
PROFESIJA.
Renkamasi
gy

vo išsirinktojo familijos su ku
kimą, ekonominę ir socijalinę galvoseną, kultūros lygį, venimo draugą visam gyveni ria kiekvienam vienokiu arki
estetinį skonį, pramogų pasi mui, jis turi atatikti tai pro tokiu būdu teks susidurti. Ge
rinkimą ir tt. Žinoma, niekad fesijai. kurią kas pasirinko. riau iš anksto gerai apgalvo
abudu p inai nesutaps. Yra ne Tas išryškėja šiuo pavyzdžiu: ti, kad pasbui nereikėtų gai
įmanoma kad vyras domėtų moteris turinti visas savybes lėtis Ši problema žymiai su
si madomis lygiai kaip mote būti tinkama diplomato žmo mažėja, kai jaunieji gyvena
ris, arba moteris sportu, pav na gali jaustis labai nelaimiu vieni, atskirai nuo tėvų.
boksu, kaip vyras. Tarp visų ga ir apleista ištekėjusi už in
DRALTGY STÉ. Pasakyk man
priešingumų reikia išlaikyti žinieriaus ar agronomo, ku su kuo tu draugauji, o aš pa
Šv. Augustino dėsnį: «Vieny ris ištisą dvyliką mėnesių me s’akysiu tau su kuo tu apsive
bė visuose būtinuose dalykuo tuose turi praleisti nuošalia si. Gyvenimo aplinkybės ku
se, laisvė neesminiuose, bet me ūkyje, kur artimiausias riose jaunuoliai auga turi la
miestelis nutolęs per 30 kilo
meilė visuose».
bai daug įtakos į jo pažiūras
metrų.
Nesupratimas vienas kito,
moterystės gyvenime, ypatin
TURTAS. Tėvai linkdami gai renkantis savo gyvenimo
skonio ir idėjų priešingumas,

JAUNIMUI
Kviečiame visų apylinkių (vilų) lietuvišką jaunimą'
rugpjūčio mėn. 14 L, sekmadienį. 11 vai. dalyvauti
S Paulo KATEDROJE Šv Mišiose ir bendroje
Šv komunijoje. (Iš ažšntį turėtų atlikti kiekvienas
ankščiau, kur kam yra patogiau).

Po pamaldų visi vyksime į S. Bento gimnazijos salę,
kur bus bendras užkandis (agape), trumpa meninė
programa ir įvairūs pranešimai.
ŠĮ kartą ypatingai kviečiame kartu dalyvauti ir mūsų
mielas mamytes.
Pr šome visus, kas tik gali, dalyvauti pasipuošus tau
tiniais rūbais.
Ateitininkai
draugą. Kaip svarbu turėti ge
rus draugus, gyventi geroj
aplinkoj.
Klysta tas. kas mano kad
gali be baimės ramiai links
mintis ir draugauti su kitos
lyties asmenimis, kurie jam
nėra tinkami moterystės gy
venimui. Tokia draugystė, kad
ir nieko nuodėmingo joje ne
būtų gali lengvai pavirsti į
meilę ir kiek tai pro‘lemųsu
teikia protui ir širdžiai kan
čios! Tą ypatingai atjaučia
moteris Kas vyrui tik žaidi
mas meile, malonus laiko pra
leidimas be jokios rimtesnės
minties, tas gali merginai pa
likti tragiškiausias pasekmes
visam gyvenimui, ją visai gy
venime desorientuoti.
Dabartiniais laikais gausė
ja persiskyrimai Mergina, ku
ri nori pasilikti katalike turi
ypatingai saugotis persiskyru
šių vyrų. Jeigu ji pastebi, kad
toks vyras jai pradeda patik
ti, darosi simpatiškas, turi nu
traukti bet kokia kaina tą
draugiškumą, nes k&i fa ma
žytė draugiškumo ugnelė

įžiebs milžinišką, viską naiki
nančią meilės ugnį kokia že
mišką jėga sugebės ją užge
sinti? Rodos, kas čia tokio?
«Aš už jo netekėsiu, bet ko
dėl turiu atsižadėti jo paguo
dą nešančių žodžių, džiaugs
mo būti kartu, kalbėt s su
juo, dirbti kartu.. ?» Ka p tik
taip kalbėjo visos katalikės
mergaitės, kurios vėliau vis
ką užmiršo, ištekėjo už tokio
vyro atitoldamos nuo bažny
čios.

(Bus Daugiau)
4C0 MYLIŲ KNYGŲ
Kongreso knygyne Washing
tone, D c , yra 36.0o0.000 kny
gų, žemėlapių, brošiūrų, fil
mų, plokštelių, fotografijų. Vi-sas tas kultūrinis turtas sūdė
tas į lentynas, kurių bendras
ilgis sudaro 4C0 mylių.

5

1960 m. rugpjūčio 13 d.

MUSŲ
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LIETUVA

LIETUVIŠKŲ PAMALDŲ KA
NATŪRALIZACIJOS DOKUMENTUS

Vinca J Po vilaJ Tlâbelij

«Jums greitai, pigiai ir sąžiningai gali sudaryti ko
mercinė raštinė «LITUANICA» Rua Florencio de Abreu,
157, 2.0 andar, Conjunto 204, Tel. 33-6276. Adresas laiš
kams: «LITUANICA» Caixa postal 7S88, São Paulo.
Darome natūralizacijos (Brazilijos pilietybės) do
kumentus lietuviams ir svetimtaučiams gyvenantiems
visoje Brazilijos teritorijoje Duodame nemokamai ‘tuo
reikalu visas reikalingas inform'acijas žodžiu ir raštu.

LENDORIUS

Į

LIETUVIS ADVOKATAS

Pirmą mėnesio sekmadienį:
Parque das Nações 16 vai.
Casa Verde, 17,15 vai.
Antrą :
Bom Retire, 10 vai.

Kai Jums reiks kokio nors patarnavimo,
kreipkitės į savo tautietį
RAŠTINĖ
Rua Boa Vista, 133
,
5° andar - sala 11

_ „.r,r_
i>. PAULO

REZIDENCIJA:
R- Abauna, 36
Moinho Velho,
Fone 63-6273

i

Utinga 17,00 vai.,
Trečią:
Agua Rasa 8 vai..
Moinho Velho 11 vai.,
Lapa 16 vai.,
Paskutinį:
Vila Anastacio 8,30 vai.,

GEROS ŽINIOS
JAU GALITE PADĖTI SAVO ARTIMIESIEMS
LIETUVOJE IR SIBIRE

■■■«SB»

* 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 pasiuričiame naują.
Kreipkitės pas:
Jonas Valavičius, R. Pe. Bened. de Camargo, 698, Penha
Al. Boguslauskas,R Uranium, 240 - Brooklyn Paulista
Rašykite: Çaixa postal 403 — São Paulo.
SIUNTINIAI Į LIETUVĄ

Dovanos Giminėms

PRANAS & CIA. LTDA.

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 Vinkšnaitienė,
Rua Barão do Pirai, 65.
Vila Zelina - São Paulo.

Madeiras em gerai
i

SKAUDA DANTĮ?
Nieko nelaukdamas kreiptis į chirurgą dantistą

SÊDE: Rua México, 98 - 9.o - sala 904 — Pone: 52-0229
Endereço Telegráfico: « C A B I UN A »
Rio de Janeiro
Serraria « I TA.» — Serra dos Aimorés — Município de
Nanque - Estado de Minas Gerais

SIUVĖJAS
POVILAS AMBROZEVIČ1US
Rua Inhagapi, 9 - V. Zelina
(prasideda iš Av. Zelina, 595)

Jbt. Blažio cie frança Catna'ig.o,
VIEN’NT”-,TAI ATSTOVAI

kuris nesenai atidarė savo konsultorija Vila Žolinoje
RUA MANAIAS, 267 Priima: pirmadieniais,’ trečiadieniais
ir penktadieniais nuo 8 vai. ryto ligo 10 vai. vakaro.

Lindoya vanduo yrr e<?aai žinomas gėrimas,
kurio puikų veikimą į žmogaus sveikatą jau
visi yra vienbalsiai pripažinę. Pabandykite,
įsitikinkite ir visados naudokite!

SIUVYKLOJE LAURO

Caixa Postai 3967

LTM>

ii
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PAULO
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t ESCRITÓRIO CONTÁBIL «V. ZELINA» ‘
U
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LINDO

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

Rua do Orfanato, 686, — V. Prudente — Fone 63-5294
São Paulo
Medžiaga parduodama ir išsimokėjimui
Ateikite ir Įsitikinkite medžiagos ir darbo kokybe ir kaina

i

VANDENS

IKMA'OJ CAK83IEB2I

Didelis pasirinkimas medžiagų ir skoningas
pasiuvimas, LAURO SANDRON vyriškų rūbų

r

GARSIOJO

=

IRMAOS BAUŽYS
Regietrado no Cl Ri Ci oob o n.® 551

g

?

Pęa. S. José Campos, 8 S/ 2 - V. Zelina - S. Paulo

|

_

Telefone 63-6OO5

s

f
|
~
s
=
|
=

Aberturas de firmas
Encetramentos de firmas
Transferencias de firmas
Contrat. na Junta Comercial
Diskai, na Junta Comercial
Escritas Fiscais
Escritas Comerciais

s

HORÁRIO das

Contratos de locação
Cartas de Fiança
Requerimentos
Balanços
Alvarás diversos
Seguros de Fogo e
Seguros de acidentes

f

ás 19 horas.
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PREKYBOS NAMAI SPRINDYS & CIA. Ín

Pęa. S. José dos Campos, 1 - V. Zelina ■ Telefonas 63-5915 0
ÇelezieJ išdirbiniai ir dažai viškaJ elektroj
irencpenai narna reikmenš ir zaijlai,
ivaitiauJioš dovanoj viJomJ prog,omJ.

iin

EJCK1TOB2IC) CCNfABSL

Statybos medžiagos sandėlis ir įvairių geležinių daiktų, indų bei darbo įrankių
krautuvė tiktai pas

J^laJcimento
Irmãos Nascimento
REG. C.R.C. SP. Nro 1.48<

Atlieka firmų atidarymus, perleidimus, komercines
ir iudusti ialines apyskaitas, sutvarko dokumen
tus, sudaro sutartis surašo prašymus ir ki
tos rūšies darbus atlieka.
Juridinis Departamentas — Nejudomo“ tūrio pardavimas ■
A v. Zelina. 831 — Vila Zelina — Tel. 63-7140 - S. Pa ulo |

Skaitykite «Músu Lietuva»
RUA COSTA BARROS,

34-U

TEL. 63-3285

VíLA ALPINA

LIETUVOS NACIONALINE
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOT

6

Tradicinis, liepos

dieniais

VI L

mėnesio sestadieniais ir

sekma

K E R M O S I U S

Z E L INOJE

Čia smagiai praleisi laiką, skaniai-užkąsi, su pažįstamais
sitiksi ir paremsi parapijos darbus
LIETUVIŲ DIENOS - 35 ME batėlę ir Malūną - V. Zelinos
TŲ IMIGRACIJOS SUKAK ateitininkai.
TIES MINĖJIMO PROGRAMA: Akordeonais akompanuos: J.
Paukštytė R Tvbelytė, P Šu
kys.
J Kraujalytė ii- R. Van
Rugpiūčio mėn. 13 d. 18
cevičius
vai. Vila Beloje, D.L.K. Vytau
Solistas St. Orentas dainuos:
to mokyklos patalpose orga
nizacijų valdybij bei visuome Pavasario tostas - Budrevi»ės veikėjų posėdis ir vaišės. čiaus; Užmigo žemė -. Sas
Rugpiūčio mėn. 14 d: 11 nausko .
Liet. Kat Bendruomenės
vai pamaldos São Paulo ka
choras vadovaujamas maes
tedroje
15 vai. punktualiai 35 imi tro F. Girdausko dainuos: Lie
gracijos metų minėjimo posė tuviais esame mes gimę - St.
dis Programoj bus sveikini Šimkaus. Išeivio daina - J
mai ir pakviestų kalbėtojų Stankūnas, Vėjo dukra - St
kalbos.
Šimkus, Anoj pusėj ežero - J.
16 vai meninė programa Žilevičius, Mes gr šim ten kurioje bus: Bendruomenės A Aleksis.
jaunučių choras vadovau
Po meninės programos bus
jamas muz kos mokytojos I šokiai.
Adomavičiūtės sudainuos: Ko
liūdi berželi, jau laputė žąsį
— Montevideo lietuvių ra
neša ir Daug daug dainelių. dijo.
valandėlė yra transliuoja
Akordeonais dainomsakompa ma sekmadieniais
8 vai. 20
nuos A. Vinkšnaitytė L. Ado min. ryto per katalikų
radijo
mavičiūtė, A. ir C. Žukai, O. stotį CX 8, Radio Sarandi il
Pikūnas pianu — V. Ambro- gomis ir trumpom s bango
zevičius.
mis. Trumpes bangos, kurias
Kolonijos solistas ir lietu galima pagauti S. Pauly: 60,
viškų parengimų nuoširdus 19, 68,25 ir 71 31.
talkininkas V. Laurinaitis, su
Brazilijos lietuvių radijo va
dainuos solo: Tallat Kelpšos
land'ėlę
9 de Julho galės klau
Liepė tėvelis, Šimkaus
Oi sytis. taip
Argentinos ir
kas ir Kačanausko - Mano gim Urugvajauspatlietuviai
Gaila,
tinė Pianu palydės mok I
'kad
Argentinos
lietuvių
.radi
Adomavičiūtė
jo valandėlė yra transliuoja
Ateitininkai talkinant kitų ma tik ilgomis bangomis, ku
vilų jaunimui pasirodys su rios girdimos nevisoj Argen
su montažu «Subatos vakarė tinoj.
lis» Vaidins: Motina O. Ma
telionytė, Stasė D Jurevi
T. Bružikas S J grižo iš
čiūtė, Tėvas - V. Tūbelis. la ligoninės namo, bet turės ne
sius - A. Zaluba Lietuvių liau šioti gipsą iki lapkričio 8 die
dies dainas dainuos V. Ze li nos. Dėl perdidelio įtempimo
nos ateitininkai, parengtas keliant vargonų stalą buvo
mokytojos E. Kilčiauskaitės.
persikreipę keli nugarkaulio
Tautinius šokius šoks: Ke sąnariai. Vargonai buvo pa
purinę - Vila Anastacio mer šventinti birželio 13-tą dieną.
gaitės, Jonkelį, Lenciūgėlį, Su Kainavo apie 10.000 dolerių.
KIRPIMO IR SIUVIMO MOKYKLA

••jfOFI JA*’
Mokina kirpimo siuvimo, madų mode
lių braižybos ir pritaikomojo meno.
Paruošia siuvimo ir kirpimo mokytojas
valdiškiems egzaminams ( habilitação )
Mokykla turi visas valdiškas tęises yra regis
truota «Departamento do Ensino Profissional»
Pamokos vyksta vakarais
- Užsirašyti pas mokyklos direktorę Sofiją Misiukaitę | ------ Rua da Graça, 381 — casa 6 — Bom Retiro ------

j
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Lietuviškas Grožio Salonas

« V E N U S »
RUA GENERAL FLORES, 135 — BOM RETIRO
Trumpalaikis ir ilgalaikis, karštas ir šaltas sušu
kavimas, plaukų dažymas, kirpimas ir manikiura,.
Atsilaakyte, p. Virginija ir p. Daiva visuomet jums
mandagiai, greitai ir sąžiningai patarnaus.

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

ANTANO IP A VI L© N1 <3..

Manufatura de «Botões Estreia»
Rua Prof. Gustavo P. do 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 i
lietsargiams dalių.

Liūdnoj valandoj mirus brangiai senelei
A. A. ONAI TUMĖNIENEI,
reiškiame jos anūkui Algirdui Savickui ir kitiems
artimiesiems nuoširdžios užuojautos.
«Mūsų Lietuvos»
Kolektyvas

PRIĖMIMAS PAS PRAN
CŪZUS

Guigai. VI Šulini, O Jurgele
vičienei, M. Vitkunienei. J.
Juzėnui O Butrimavičiui, P.
Šukiui. A Lazdauskui

— Parduodamas gęrai pas
tatytas, nemažas, patogioje
vietoje, Av. Zelina, 622 na
mas. Daugiau informacijų ga
lima gauti šiuo adresu: Dona
Pola, Rua Prof Gustavo Pires
de Andrade. S05, Vila Zelina

ŽINIOS IŠ RIO DE JANEIRO
Sukako dveji metai, kai
Rio de Janeire veikia lietu
viška radijo valandėlė, skiria
ma lietuviams ir brazilams.
Jai vadovauja 1 ietuvių Misijo
merių Brazilijoje Direktorius
kan Dr. Zenonas IGNATAVI
ČIUS. Valandėlė vyksta kartą
į savaitę dviem kalbom: lie
tuvių ir portugalų. Turinys —
religiniai patriotinis. Šios va
landėlės Įkūrimo istorija to-,
kia Kan. Ignatavičius norėjo
brazilus, garbinančius Dievo
Motiną Aparecildą, Brazilijos
Globėją, supažindinti su to
kiais pat gerais katalikais šie
tuviais bei katalikiška Lietu
va vadinama Marijos' žeme.
Tuo tikslu jis išleido paveiks
lėlius su Aušros Vartų Dievo
Motinos paveikslu bei malda
už Lietuvą portugalų kalba,
užpildė didelę dalį teologijos
studentų žurna o Ad Alium lie
tuviškai -- katalikiško turi
nio straipsniais, ir vieną die
na jam šovė galvon mintis
reiptis j radio Vera Cruz va
dovą p Luiz AN&SI šiais žo
džiais: «Ponas Luiz, labai no
rėčiau prakalbėti į brazilus
klausytojus apie Švenčiausios
Marijos kultą Lietuvoje. Tik
nežinau, kaip išspręst; finansinf k ausimą» Užkalbintasis
nusišypsojo ir tarė: «Tamsta
pataikei į ką kreiptis. Aš pa
sižadėjau neatsakyti niekam,
kas kreipsis į mane Marijos
vardu didesnei Marijus gar
bei»... Ir nuo to laiko regulia
riai kas savaitę vyksta nemo
kamai Rio me Janeire lietu
viškos radijo valandėlės Su
kaktuvių proga kan Zenoną
IGNATAVIČIŲ specialiu riš
tu pasveikino Šv. Tėvo Nun
cijus Arkivyskupas Doro Ar
mando LOMBARDI, suteikda
mas specialų pa’aimir mą
kan Ignatavičiui, bendra dar- '
biams, pranešėjams ir kiaušy
tojams.
J. V-té

Š.m liepos mėn. 14 d. Pran
cuzijo's Tautinės Šventės pro
ga įvyko Generaliniame Kon
- p. Žarkausko informa ei
sulate priėmimas kuriame be jomis, Lapos ir Vila Anasta
vietos valdžios ir kolonijos cio lietuviai ruošiasi gausiai
atstovų buvo pakviestas bei
dalyvavo ir São Paulo Ko imi šj sekmadienį dalyvauti kate
lu Korpusas —- jų tarpe ir droje pamaldose ir minėjime.
Lietuvos Konsulas A. Polišai- Lega Italica. Praça Almeida
tis.
Jr. (buvusioje Praça São Pau
lo) <6. Tikimasi kad ir kitų
PAIEŠKOMI:
apylinkių lietuviai neatsiliks
1. Murauskas Antanas 23
- Elena ir Alfonsas Pope
metų.
liai rugpjūčio mėn. 20 d. m i
2 Mackevičius Vytautas, gi nės 25 metų sidabrinę vedy
męs 1928 m..
binio gyven'mo sukakti 18
3 Mikavirius Wladas gim. vai bus mišios Vila Zelinoje,
1889 m .
po to. kviestiems svečiams
4 Miknevičienė N’adeszda, vaišės jubiliatų namuose, Vi
gim. 1898 m.,
la Prudente.
b. Milašauskas Viktoras gi
mes 1920 m ,
— Praėjusį šeštadieni išker
6. Majauskas Vytautas,
mosi aus metu įeigos buvo se
7 Mi,kaltis Antanas
kančios: Kimbol ■ 381 cr.. F.
8. Marei kevièius .Wladislo de M - g.'»g cr . šautuvėliai vas. gim 1908 m .
87r cr vira lata — 1'15 cr.,
9. Paulavičius, 53 f6 m ,
šiaudeliai 1161 cr . medeliai
10. Josifovič Salomon ir Za- - 200 cr . baras - 2362 cr.
char, gim. 1903 m. ir 19'3 m.
Sekmadienį 7 d. rugpjūčio'
F.
de M 514 cr., kimbol Ieškomieji arba apie juos
503
cr vira lala - 139> cr.,
žnantieji. prašomi atsiliepti:
šautuvėliai
-. ?60 cr, baras CONSULADO DA LITUANTA,
3137
cr
.
šiaudeliai
- 2230 cr ,
Rua Dom José de Barros 168
medeliai
4.000
cr.
Kermo
Caixa Postal 7249, São Paulo
šius
bus
dar
visais
rugpjūčio
B.asil.
roėn šeštadieniais ir sekma
— pakvietimu i minėjimą dieniais
dar bus galima isigjti sekma
- Rugpjūčio m 11 d, Vila
dienį prie katedros prieš ir
Žolinoje
Kazys Terlec SKUBUS PRISTATYMAI IR
po pamaldų. Šv. mišios prasi kas 57 mmirė
amžiaus, kilęs iš
PERVEŽIMAI
dės punktualiai 11 vai Forai Saldutiškio parapijos Brazili
šių prie katedros didžiųjų du jon atvyko 1929 m Nuliūdime
Aleksandras JančeVski turi
rų bus daroma bendra nuo- paliko žmoną Magdaleną, po kaminijonečių išnuomavimui.
trauka.
sūnį Joną, marčia Aną, du a- Šapos N’ 42-10 92
Salėje minėjimas bus prade nūkus: Ceciliją ir Luiz pus
Tel 63 6068.
tas punktualiai 15 vai..
seserę Elzbietą Lašinskienę,
Rezidencija: Av. Zelina N’.
du brolius Lietuvoje. Septin 444, Vila Zelina — São Paulo.
— Laiškai: U. Kuliešiūtei, tos dienos šv. mišios egzek
R. Dovydą čiui. P. Zagorskie- vijos bus 17 d rugpjūčio 7.30
nei, J Gudanavičiūtei, Eug. vali Vila Zelinoje G minės,
Bacevičienei A Matelionytei, kaimynai, pažjstami kviečia «MÚSU LIETUVĄ» GALIMA
A. Gudanavičienei. Varnaus mi atvykti pasimelsti už A.A.
užsisakyti
kienei, I. Jurgelevičiui, Alf Kazio Terlecko sielą.
Ir prenumeratą apsimokėti
pas šiuos asmenis:
Kun. J. Šeškevičius V. Želi
Žemės sklypai su apšvietimu
uos
klebonijoje,
Santo Amaro apylinkėje
B Šukevičius (spaustuvėje)
Av. Zelina,. 515
J. Baužys Rua Manaias, 2-1,
P.P. Remenčius, Praça Ca-r
Kelias asfaltuotas dvi linijos omnibusų tiesiog į Anhanlos
Gomes, 180 (prie Av. Li
gabaū Sklypai lygūs., sausi ir klimatas sveikas. Nedide
berdadė),
lis įnašas ir mėnesinis mokėjimas pradedant Cr.SI.000 00
J. Karpavičius, Av. S. João
Pamatyti sklypus JARDIM YPĖ reikia susižinoti su įga
233
(prieš centralinį paštą),
liotais'pardavėjais šeštadieniais, sekmadieniais ir šven
Juozas Matelionis, Rua la-.
tadieniais. Adresas: Largo, 13 de Maio. em Santo Amaro.
tai, 26, Casa Verde,
Centralinė raštinė; Rua São Bento, 45, 4 tas aukštas, 412
Tėvą J. Giedrys prie S
salė, S Paulo kalbėti su sr. JOSE.
Gonęalo bažnyčios, Pr. João
tòendes,
K. Meškauską, Lapa, Rua
Williams Speers; 700, arba
Įvairių dokumentų Ir heliografines fotokopijas,
Mašinraščio kursuose,
greitai ir sąžiningai padaro
P.P, Čiuvinskus, Rua Ilian
za 822, V. Prudente,
BORISO FOTOCOPIAS MODERNAS
VI. Pupienį, Rua Lituania1
1
7,
Mooca. ;
-.L m
Kviečiant vyksta į rezidencijas.
•B; 'Tabelį ir Kučinską, Moi
Adresas: Rua Libero Radaro, 4S3 (pirmam aukšte)
nho Velho.
St. Jurevičių ir Stočkų Par
Fone: 36-4798 — São Paulo
que das Nações.

Jardim Ypê

