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Šiomis dienomis baigiasi
Kolumbijos sostinėje svarbi
konferencija Pietų ir Šiaurės
Amerikos atstovų, ekonomšni
ais klausimais. Brazilijos dele
gacijai vadovauja didelis eko
nominių klausimų specialistas
Schmidt. Gi Šiaurės Amerikos
delegacijai — diplomatas ir
ekonomistas Douglas DiBon
' Kaip žinome, Pietų Ameri
kos kraštai yra atsilikę ekonomiai, kultūriniai. Čia daug
skurdo ir tamsos Šitas sąly
gas labai gudriai stengiasi ko
munistai išnaudoti.
Susirinkusi Kolumbijoje, Bo
gota mieste, krašto sostinėje
konferencija svarstė, kaip pa
kelti Pietų Amerikos ekono
minį ir kultūrinį gerbūvį.
Bet kokiam progresui reika
lingi pinigai. O tuos pinigus
tegali duoti tik Š. Amerika.

Lig šiol ji duodavo labai šykš
čiai, taip kad Pietų Amerika
ka maža ką pajusdavo Dabar
pati Š. Amerika pamačius pa
vojų kad komunistai čia ga
Ii įsigalėti, rimčiau pažiūrėjo
į Pietų Amerikos reikalus ir
su daug daugiau dolerių, ne
gu buvo praeityje, ateina pa
galbon.

— Afrikoje, naujoj Kongo
valstybėje padėtis pavojingaRusai į ten siunčia savo lėk
tuvus ir lakūnus. Amerika įs
pėjo rusus kad toks elgesys
gali privesti prie rimtų pasek
mių Ten yra ir Jungtinių Tau
tų Organizacijos kariuomenės.

Amerikoje. Okas svarbiausia’
kad yra laisvės kraštas, su
demokratine santvarka

— Kruščiovas šiuo kartu va
dovaus rusų delegacijai Jung
tinių Tautų Organizacijos su
sirinkime Vyks la vu. New
Yorkan atplauks susirinkimo
išvakarėse, rugsėjo m. 19 d,
Amerikos vyriausybė, a rodo,
ignoruos, nekreips jokio dė
mesio, atvyko ar neatvyko
Kruščiovas Kremliaus dikta
torius norėtų, beabejo susitik
ti su prez Eisenhoweriu ir
su kitų vyriausybių galvomis.
Bet nei Prancūzijos preziden
tas De Gaulle, nei Anglijos
ministeris pirmininkasMac Mil
lan neatvyks į New Yorką.
Kruščiovas jaučia ir žino, kad
tarptautinėje politikoje inicia
tyva iš jo rankų išsprūdo.

BRAZILIJOS NEPRIKLAUSO.
MYBÉS DIENA

Visame krašte buvo
iškilmingai paminėta Miestuo
se buvo dideli kariuomenės,
mokyklų paradai ir įvairios
kitos iškilmės. Brazilija jau
138 metus gyvena neprikišu
somų gyvenimu.
Brazilijos svoris šiuo metu
tarptautinėje politikoje vis di
deja. Ji turi vadovaujamą ro
lę Pietų Amerikoje. Gyvento
jų skaičius siekia virė 60 mi
lijonų. Brazilija daugiausia in
dustriąlizuotas kraštas Pietį?

Ekonominiam, socialiniam
ir kultūriniam gyvenimui pa
gerinti, bus tiesiami geležiu
keliai kėliau statomos moky
klos, ligoninės, elektros jėgai
nės, remiama žemės reforma.
Pietų Amerikos delegatai
yra patenkinti numatoma in
vestuoti dolerių suma.
Bogota konferencija susti
prino Šiaurės Amerikos pozi
cijas ir kartu užkirto kelią
komunizmui.
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Rytu Komunistinis

— SETEMBRO 10 D.

Bloke s Apmoka
Agentu

Vokietijos
v« riausybės
leidžiamas «Bulletin» prane
ša, kad Rytų komunistinio blo
ko kraštai kas metai išleidžia
apie du milijardus dolerių
«šaltajam karui» vesti.
Komunizmui platinti, neskai
tant agentų, kurie dirba pa
čiame Rytų bloke, apie pusę
milijono apmokamų komunis
tinių agentų dirba Vakaruo
se, šiapus geležinės uždan
gos Yra ekspertų, kurių ap
skaičiavimu tas išlaikymas kai
nuoja tarp 3,5 iki 4 milijardų
dolerių.
«Bulletin» pateiktais duome
n; mis komunistinių agentų skai
čius, dirbančių šiapus geleži
nės uždangos y:a sekantis:
Prancūzijoje • 12 00 > agen
tų, Italijoje, Indonezijoje ir In
dijoje - po 20 00d, Suomijoje
irHrake - tarp 2 090 ir 10 000
ir kituose 20 kraštuose - po
200 agentų

Prancūzijos k uranu is tų par
tijos agentams kas metai iš
mokama 20 mil. dol . Italijos
30 mil. dol.. Indijos ir Indone
— Sovie ai vis labiau brau zijos po 10 mil. dol, Suomi
naši Afrikon Sovietų Sąjun jos ir Irako - po 5 mil. dol.
ga ir Ghana pasirašė tarpusa Be to, panašiom šnipų tink
vio ūkio ir technikos bendra lui, į kurį įeina antroji vals
darbiavimo sutartį Sovietai tybių grupė su 2ū kraštų, ir
padės Ghanai pramonės staty trečioji valstybių grupė su
boję bei žemės ūkyje ir duos maždaug 3» kraštų, kas me
paskolą.
tai išmokama 220 mil. dol.
Rugpjūčio 27 d. sovietinė
Seniesiems Bukarešto 8CO
«kultūros» delegacija atvyko
Leopoldvillen su rusų instruk kominformo narių šiuo metu
toriais Delegacijai vadovau atlyginimas pakeltas iki 25 000
ja sovietų vyriausybės kultu- dol; jie visi gyvena Maskvoj
riniams santykiams su užsie ir įeina į general nį komunis
nio kraštais palaikyti pirmi tinių revoliucijų planavimo
štabą Šio aparato išlaikymas
ninkas G. \ Žukovas
kas metai pareikalauja 200
— Adenaueris sutiko su ge mil dol. Toliau: netiesioginės
nerolu nuomone. Vakaru Vo
kietijos vyriausybė rugpjūčio
26 d pranešė kad ji sutin manymu. Majali pašalinimas
kanti su genero ų pamfletu, galėjęs būti naudingas tik
kuriame buvo rekomenduoja Nasseriui.
ma, kad V Vokietijos kariuo
— Kas metai pasaulis pa
menei būtų duoti branduoli
niai ginklai. Šps Vsk Vokieti daugėja 48 mil. gyventojų. Ši
jos vyriausybės pareiškimas uo metu pasaulyje yra
susilaukė didžiausių protestų 2 900.000 000 gyventojų; kas
met priauga 48 mil gyvento
ir pasip ktinimų Maskvoje.
Sovietų Sąjunga bijosi sti jų. Daugiau nei pusė viso pa
priai apginkluotos Vakarų Vo šaulio gyventojų gyvena 4
kietijos, kuri yra vienas sti kraštuose. Kinijoje 669 mil, In
priausių stabdžių sovietinei dijoje 403 mil., Sov. sąjungo
je 209 mil. ir JAV 178 mil. gy
ekspansijai į Vakarus.
ventojų Kas antras pasaulio
— Jordanijos min. pirminio gyventojas yra azijatas.
kas Majali, š m. rugp. 29 d. žu
— Tarp Maskvos ir Pekino
vo atentato metu. New Yorko «Herald Tribune» nuomo-, tebesitęsia trintis. Abiejų pu
ne, ieškant šio atentato kalti sių vadai uhruščiovas ir Mao
nihko: savaime iškyla klausi Tse-tungas, vienas kito tiesio
mas: Kam šis atentatas galė giniai nepuola: jie dangstosi
jo atnešti naudos? Laikraščio aplinkinių žodžių priedanga.

Puse Milijono

propagandos aparatas kainuo
ja 110 mil dol; komunistų kon
troliuojamos taip vadinamo
sios tarptautinės organizaci
jos, kaip Pasaulio taikos tary
ba, Moterų draugija, Studen
tų draugija ir pan., kainuoja
5) mil dol.; kontroliavimas
kryptokomunistinių organiza
cijų bei organizavimas įvai
rių kongresų - 20 mil. dol;
radijo programos viso pasau
lio tautoms - 300 mil. dol ir
filmų propaganda - 200 mil.
dol. metuose Dvidešimties agentų mokyklų išlaikymui (ši
tos mokyklos randasi Rusijo
je ir satelit. kraštuose) kas
metai skiriama 125 mil. dol.
Prie šių išlaikų papildomai
prisideda 20 Mil dol moki
nių studijų ir propagandos ke
Lonių išlaidoms apmokėta

Iš šiapus geležinės uždan
gos organizuojamos kolekty
vinės kelionės į Sovietų Są
jungą, jos satelit. kraštus ar
ba į Raudonąją Kiniją kas me
tài atneša naujų išlaidų Mask
vai ir jos satelitiniams kraš
tams papildomai už 50 mil
dol.
Viso pasaulio kom. parti
joms Kas metais išmokama
200 mil. dol. kurie priklauso
taip vadinamajam korupcijos
(papirkinėjimų'1 fondui. Šie
pinigai išleidžiami Vakarų agentams, politikams, moksli
ninkams. intelektams, meni
ninkams ir laikraščiams pa
pirkto Viską sususimavus. gau
naši apie du milijardai dol.,
kuriuos Rytų komunistinis blo
kas išleidžia «šaltojo karo» ve
dimui bei pusės milijono agen
tų visame pasaulyje išlaiky
mui.
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Tačiau visiems yra aiški Chruš
čiovo ir Mao Tse tungo nesu
tarimo priežastis: tiek vie
nas, tiek antras nori visam
komunistiniam pasauliui padifa
tuoti savo taktiką kovoje
prieš Vakarus. I r vienas ir ki
tas savo pasirinktos taktikos
neklaidingumui įrodyti grie
biasi savo tariamų evangeli
jų — marksizmo leninizmo —
citatų skaitymo. Kiekvienas
judviejų laiko save didžiau
siu marksizmo-leninizmo teorėtiniu autoritetu.
Nors sovietai atšaukė savo
technikus iš Kinijos, ir nors
kinų studentai iš Sov. Sąjun
gos grįžo Kinijon, tačiau iki
šiol tarp abiejų pusių oficia
laus plyšio nėra.
Rudenį Chruščiovas ir Mao
Tse tungas susitiks. Atrodo,

XIII METAI

kad šio susitikimo proga jie
du bandys ieškoti kompromi
sinio kelio nesutarimams iš
lyginti. Ar jiems tai pavyks?
KARINIAI PRATIMAI

Londonas — Aštuoniolika
Jungtinių Amerikos Valstybių
ir Britanijos povandeninių
laivų šį mėnesį dalyvaus Blue
Shield kariniuose pratimuose
šiaurės Atlante. Tai
pranešė JAV pareigūnai.
Olandijos, Britanijos, ir Amecikos laivai sudarys opozi
cinę jėgą povandeninių laivų
pratimuose. Kanados, Prancū
zijos, Britanijos ir J ė v lėktu
vai rems povandeninius lai
vus.

— Japonija planuoja 1965
metais pastatyti prieš povan
deninius laivus jėgą: helikop
terių neštuvų, šešis povande
ninių laivi? gaudytojus ir ank
laivį. Visa tai kainuosią $ 27,
80 000 Helikopterių nešėjas
galės paimti aštuoniolika he
likopterių Šis laivyno dalii ys
veiks kartu su JAV 7-ju lai
vynu.
■

— JAV armijos pareigūnai
šiom dienom atskleidė, kad
I. 9 0 parašiutininkų atvvko į
Okinavą sustiprinti Jungtinių
Amerikos Valstybių karinių
dalinių Tolimuose Rytuose
Jungtinės Amerikos Valsty
bės paskutiniu metu sustiprino
savo karinius dalinius užsie
niuose netikėtiems įvykiams.
— Indijoje tebesitęsia po
tvyniai ir cholera.
/

— Vakarų Vokietijoje trūks
ta įmonėms darbininkų ir dėl
to mokama iki 500 markių,
sutinkantiems persikelti iš ki
tos darbovietės.
— Prancūzu kariniai dalini
ai paliks Maroką dar šiais
metais.
— Istorikų kongrese, vyku
siam Švedijoje. Stockholme,
dalyvavo trys lietuviai: prof.
Z. Ivinskis, J Deveikė ir K.
J. ‘ Čeginskas. Dalyvavo ne
mažai sovietų istorikų, bet iš
Lietuvos nebuvo atvežta nė
vieno.

MINŲ LAUKAI SPROGDINA
MI LIETUVIŲ
RANKOMIS
Maskva — Toli nuo gimti
nės Baltarusijos teritorijoje,
Karo tarnybą atlieka leitenan
tas Vvtautas Bubelis, gran
dinis Antanas Savickas ir
eilinis Antanas Raulinavičius.
Jiens teko atlikti vieną pa(pabaiga 6 pusi.)
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VITAMINAS è GREIT
PRANYKSTA

Žmogaus sveikatai būtinai
reikalingas vitaminas C, ku
ris gaunama daugiausia iš da r
žovių ir vaisių? Bet jis labai
greit išsieikvoja kambario tem
peratūroj Jeigu tik salotos,
kopūstai, burokėliai, švieži žir
niai. kalifijoriai’ąr špinatai pa
stovi kambary per naktį, tai
C vitamino jau'nedaug juose
belieka. Taip pat išspausta
vaisių sunka, pastovėjusi kam
baryje kiek ilgiau, netenka
daug C vitamino.
Todėl reikia daržovių gamin
ti tiktai tam kartui, nes pasto
vėjusios ilgesnį laiką jos ne
betenka savo vertės.
Jeigu perkama daržovių
kiek ilgesniam laikui, tai rei
kia jas laikyti šaldytuve Nors
ir čia C vitaminas eikvojasi,
be> ne taip greit kaip kam
bario temperatūroje.
BRITAI ATSAKĖ LENKAMS
LONDONAS. — Britanija pa
reiškė Lenkijai, kad galutinai
Vokietijos pasienio išsprendi
mai gali būti pasiekti tik su
vienijant Vokietiją ir sudarant
laikos sutartį su visos Vokie
tijos vyriausybe.

Nota, kuri buvo įteikta len
kų
ambasadai,
buvo
paskelbta rugpiūčio
15 d. užsienio reikalų ministe
rijos
Britų nota buvo atsakymas
į Lenkijos liepos 20 d notą,
kurioje Varšuva teigė, kad va
karų Vokietija nori peržiūrė
ti savo pasienius su Lenkija.

JAV POVANDENINIS LAIVAS
. SURADO ATLANTO IR
PACIFIKO JUNGTI

LIETUVIŲ DIENOS — 35 m, imigracijos sukakties minėjimo metu, 14 d. rugpiūčio, prie São Paulo katedros, po pamaldų,
dalis dalyvių. Viduryje J. E. vysk. Dom Paulo Rolim Loureiro, laikęs mišias ir pasakęs pamokslą. Kairėje — p; Al. Poliíaitis Lietuvos Konsulas São Pauly, kun. J. Giedrys S. J. dešinėje; Prelatas P. Ragažinskas. prel. K. Miliauskas.
Foto: Foto Studio Hildo Passos.
ną, į Parry kanalą įėjo rug
piūčio 15 dieną, gi rugpjūčio
21 d išėjo į Beaufort jūrą,
trumpai sustojęs kanadiečių
aviacijos stotyje. Resolute įlankoje. pasiimti pašto
Povandeninis laivas dabar
plaukia į šiaurės ašigalį po le
dynu. rinkdamas mokslines ži
nias apie vandenis.
Seadragono vadas yra Geor
ge P. SteeMe rš Washington©.

RYTŲ VOKiETIJOS ŪKININ
KAI PRIEŠ KOMUNISTINI
RĖŽIMĄ

JAV atominis povandeninis
laivas Seadragon parašė dra
matinį puslapį povandeninėje
Padegimai ir sabotažas
istorijoje, pravesdamas naują
šiaurės vakarų kelią iš Atlan
Rytų Vokietijos ūkininkai
to į Pacifiką.
padega namus ir sabotuoja
Povandeninis laivas Seadra komunistinį rėžimą protestuo
gon, kartais pasinėręs, kar darni prieš priverstinus kol
tais iškilęs paviršiun, plaukė chozus.
per Parry kanalą iš Baffin įPranešimai — iš privačios
lankos į Beaufort jūrą, šiau vakarų Berlyno žvalgybos or
rėje nuo Aliaskos. Parry ka ganizacijos ir pačių komunis
nalo vardas yra duotas Kana tų — paskleidė šviesos apie
dos vyriausybės 1957 metais didelį maisto trūkumą sovieti
Lancaster ir Melville jūros są nėję zonoje.
Siauriams ir McClure sąsiau.
Ūkininkai palieka kolchozus
riui.
ir reikalauja komunistų grą
JAV laivynas pranešė, kad žinti jų žemes. .Komunistai
Seadragon išplaukė iš Ports praneša, kad «socializmo prie
mouth. N. H., rugpiūčio 1 die šai> uždega namus ir padaro

kitus nusikaltimus kolchozu©
se.
Daugumas ūkininkų, iš ku
rių prievarta buvo atimta že
mė. nedirba, mažai dirba ar
sabotuoja
Apie padidėjusį padeginėji
mą ir sabotažus pranešė žur
nalas «Neue Justiz -, oficialus
rytų Vokietijos teisingumo mi
nisterijos organas.
Rytų Vokietijos teisingumo
ministerija įsakė teismų ir po
licijos pareigūnams sustiprin
ti ūkiuose savo budrumą ir
bausti nusikaltusius
Komunistai verkšlena, kad
rytų Vokietijos gyventojai ypač ūkininkai, sabotuoja jų re
žimą Kaip gi nesabotuos? Juk
niekas nenori būti komunistų
dvarų vergais, naujais bau
džiauninkais

Pakilk, tėviškė
Žiūrėk, pavasaris atbunda, saulė juokias
Ir upėse tuoj ižas pajudės.
Pakilk ir tujen, mano tėviške,
Pakilk iš naujo džiaugtis ir žydėt.
Tave sukaustė ilgos, sunkios žiemos.
Tu kaip gražuolė mieganti buvai.
Žiūrėk, per dangų paukščiai mėlyni sugrįžta
Ir tu laisva išeisi džiūgauti su jais.
Žydės purienos gelsvos
Žydės žibutės mėlynam šile
Ir tu pajusi tave šaukiant,
Gyvent jaunystės ir pavasario galia...

Ir mes žydėsim čia, pavasariais žydėsim,
Žydėsim vasarom ir niekad neateis ruduo.
Tu mūsų širdyse šakelėm rūtų sužaliuosi,
O soduos vyšnios žydinčios baltos.

James C. Hagerty, Baltųjų
Rūmų spaudos sekretorius,
parašė jungtinei “ Moscow
Baltieji Rūmai pasiuntė News4- ir Nouvelles de Mos
dviem Maskvos laikraščiams cou“ cditorialų tarybai, jog
prezidento Eisenhowerio ge jos pozicija patvirtina faktą,
gužės 25 dienos pranešimą kad sovietų spauda n r r 11 is \ a
Jungtinėms Amerikos Valsty atspaudinti ar paskelbti per
bėms ir pasauliui apie sužlu radiją bet kokią kitą nuomo
gimą Paryžiaus viršūnių kon nę, kuri nesutinka su sovietų
vyriausybės politika“.
ferencijos.
Baltieji Rūmai bandė pamo
kyti Maskvos spaudą, bet...

jos idealų kelias sutampa su kitko jis rašė:
- Stebint tą gražiausią sau
šimtameč. vadovaujančių pro
tų reiškiama pagarba religi lės ir planetų jungtį, negali
VIENO ŠVIESUOMENĖS SĄJŪDŽIO SUKAKT ES PROGA
jai. Prisiminkime nors keletą ma matyti čie kitos prieiasDr. Juozas Prunskis
švyturių žmonijos bėgyje. ties, kaip tik viešpatavimą in
— KaĖ> prigimtis, kujtfircs Šis sąjūdis, visą laiką besi Mokslininkas Izaokas Newto- teligentiškos ir galingos Bū
etvarktma, virsta neproduk reiškiąs kultūriniu veržlumu, nas (miręs 1727 m) mokslo is tybės. Ir jeigu žvaigždės yra
ty via jėga, taip kultūra, naeto kovingumu patriotiškumu (da torijoje įamžino savo vardą panašių sistemų centrai, visos
jusi religijos, tampa lytimi be vęs tiek reikšmingų savanorių gravitacijos dėsnio jos yra sudarytos panašios iš
tikro turisto, — šitaip prieš laisvės kovoms), savo minėtų atradimu; jo susektasai bino- minties ir yra valdomos' tos
eilę metų akcentavo didysis jų idealų besiekdamas ieško mas amžiais nešios jo vardą vienintelės Būtybės, kuri' vis
lietuvių filosofas, koki tik mū įkvėpimo religijoje, amžiny Jo genialumą matematikoje, ką tvarko ne kaip pasaulio
geometrijoje, astronomijoje at siela oet kaip visatos Valdo
sų tauta kada yra turėjusi, bės spindulių šviesoje
spindi jo originali studija: <Ma vas ir dėlto jos vardas prof. Stasys Šalkauskis
Newton as apie amžinąją
tematikos principai gamtos fi Viešpats Dievas, Visagalis.Die
Šią mintį prisimename ry
Būtybę
losofijoje».
Tai drauge buvo vas yra aukščiausia amžina,
šium su vieno lietuvių šviesuo
Džiugu, kad jų pasirinkta giliai religingas žmogus, daž begalinė, absoliučiai tobula
menės sąjūdžio — ateitininki
jos — auksiniu jubilėjumi. sis mokslo, kultūros ir religi nas Šv Rašto skaitytojas. Be Būtybė.

MOKSLAS IR

RELIGIJA

,

Rusų laikraščių editorialų
taryba grąžino JAV ambasa
dai prezidento kalbos nuora
šus, pasakytos gegužės 25
dieną į tautą pareikšdama,
kad „šio pranešimo turinys
esąs priešingas mūsų žmonių
draugiškumui ‘ ir pareiškė vii
ti, kad JAV ambasada Mas
kvoje „ateityje nebesiųs to
kios rūšies kalbų“.

Leibnizas — vienas iš
vadovauja n c-ų protų

Newtono bendralaikis Gott
fried W. Leibnizas (17 6) —
filosofas, matematikas. įstei
gėjas Mokslo Akademijos Ber
lyne, buvo vienas iš v, dovau
jaučių to laikotarpio protų
Apie jį B dily kalbėjo: nedaug
tėra žmonių kurių atradimai
atauštų revoliuciją moksluo
se. b.?t tarp jų yra Newtonas
i.- Leibnizas Būdamas giliai
tikintis Leibnizas tarėsi su
g r^unju Bossueiu, ieškoda
ma būdų suvienyti katalikus
ir protestantus Jissusirašinė
jo su-jėzuitais ir svarstė bū
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ISPANIJOS ATEITIS

Garsai Iš Lietuvos

RESPUBLIKA AR MONARCHIJA? KAS SĖS Į EVENTUALŲ
KARALIAUS SOSTĄ, — SÚNUS AR TĖVAS?
Vladas Minge a
Jeigu kalbame apie Ispani
ją, kad joje ir nebuvus, vis
tiek vaizduotėje kyla bulių
kautynių ir narsiųjų toreodorų vaizdas. Bet tikrumoje Is
panijoje yra daug daugiau įvairių vertybių. Didinga vals
tybės praeitis. Didžiausio mas
to buvusi kolonijalinė valsty
bė. Istorijos raidoje jos vai
dyti plotai su žmonėmis — be
ribiai. Visais laikais Ispanija
— monarchinė valstybė Į vi
są pasaulį išplitusi ispanų li
teratūra. Ispanų menas, kaip
italų, amžiais žavėjo ir žavi
įvairių sričių menininkus.
Nuostabi architektūra: gotikos
romaniškas, renesanso stiliais
ir šiandien vilioja nusimanau
čius keliautojus. Skulptūros
kūriniai bažnyčiose, karališ
kuose rūmuose, statulos ir
freskos, vertingiausiai byloja
meno kalba iš gilios karališ
kos praeities. Ispanų muzika
turi savo charakterį ir grožį.
Ispanų liaudis turi iš praeities
išsaugotas dainas, šokius, se
ną liaudies muziką. Ir kiek
grožio joje slypi! Žodžiu, Is
panija turi savą kultūrą, savą
istoriją. Tai vertinga, kupina
tradicijų šalis. Kiek čia gra
žių katalikiškų papročių išsau
gota iš praeities Ispanija ga
Ii didžiuotis savo bažnyčio
mis ir jų pasakišku grožiu.
Kas matė Burgos ir Salaman
kos katedras, tas negalėjo jų
to architektūrinio meno ste
buklo pamiršti.

das Fr. Franco. Po jo mirties
šalį valdys karališkos gimi
nės, katalikų religijos nejaunesnis kaip 30 metų karalius.
Tą įpėdinį iš anksto numato
valstybės vadas gen. FrancoNaujasis karalius turės prisi
laikyti Falangos principų. Žo
džiu, bus grąžinta monarchi
nė sistema.

dus, kaip organizuoti gilesnes
studijas vienuolynuose. Savo
knygoje «Teologinė sistema»
be kitų dalykų, dėstė pažiū
ras apie šventuosius pilnai
sutinkančias su katalikų: kad
jų ir jų relikvijų garbinimas
turi reikštis kaip pagarbini
mas Dievo, vieno ir visaga
lio ; kad jų garbinimas vyktų
pagal Šv. Rašto dvasią, garbi
nant Dievą ir jo šventuosius.
Filosofas Descartes yra kar
tu laikomas ir analitinės geo
metrijos kūrėju. Jis taipgi bu
vo gilaus tikėjimo žmogus,
Dievo buvimo įrodymus r&sda
mas paties žmogaus sieloje.

prieš laisvamanių priekaiš
tus». Nemažai laiko jis yra
gyvenęs šviesuomenės mėgė
jo Fridricho Didžiojo rūmuo
se. Būdamas namuose buvo
pratęs vadovauti bendroms
šeimos maldoms. Mirė 1783 m.
Gamtamokslyje yra plačiai
žinomas matematikas, astrono
mas Pierre Simon Laplace Už
nuopelnus mokslui Napoleo
nas jį buvo pakėlęs į marki
zus. o Prancūzų Mokslo Aka
demija išrinko jį savo nariu.
Jis pirmas paskelbė matema
tinio pobūdžio saulės siste
mos susidarymo teoriją (žiūr.
Liet. Encikl). Mirė 1827 metais aprūpintas sakramentais,
religijos prieglobsty.

Bet tą klausimą supa neper
matomų paslapčių šydas Nie
kas negali tiksliai įspėti, ką
Franco parinks valdovu: ar
tėvą don Juanąar jo sūnųjua
nitą? Tačiau daugumas Ispani
jos žinovių mano, kad sosto
paveldėtoju (kuris šiuo metu
neužimtas) būsiąs Don Joanas Carlos Ispanu vyriausy
bė šį princą globoja, jį stebi
ir vertina. Keturis metus jis
mokėsi žymioje Saragossos
karo mokykloje. Buvo pakel
tas į leitenanto laipsnį Tone
pakako Jis mokėsi karo lai
vyno mokykloje; vėliau išėjo
karo aviacijos kursą lakūni)
mokykloje (San Javier) Žur
nalistai tvirtina, kad tas prin
cas Don Juanas esą vieninte
lis karininkas — leitenantas
išėjės pėstininkų, aviacijos ir
laivyno trigubą karo mokslą.
Jis pats atrodo daugiau negu
viliasi būti Ispanijos sosto pre
tendentu. Jis labai prisilaiko
visų nustatytų drausmės taisy
kliu, kurios privalomos busi
majam karaliui. Šiuo metu tas
karaliūnas tėra 22 jų metų.
Daug paslapčių, bet kai ku
Gen. Franco — vienintelis
rios išeina viešumon: sunku
valdovas
jaunam išsiplepėti. Štai, geri
ar pikti liežuviai plepa, kad
Šiandien Ispaniją valdo vie
Don Juanas pamilęs princesę
nintelė Falangos partija. Par
Mariją Beatričę iš Savojos,
tijos ir valstybės vadas yra ,
Italijos ekskaraliaus Umberto
tas pats Francisco Franco.
dukrą. Antroji meilė esą sti
Bet 1947 m. buvo viešai pas
presnė, nes jis pamilęs antrą
kelbtas valstybės vado įpėdi
ją, jaunesnę, Umberto dukrą
ninkystės įstatymas. Iki savo
— Mariją Gabrielę.
mirties valstybės galva ir va

Kūrybingasis Euleris

Tarp giliųjų mintytojų atran
dame Leonardą Euler. Jo kū
rybingumą liudija faktas, kad
jisai parašė 300 studijų iš gry
nosios mechanikos, 40 studijų
iš pritaikomosios mechanikos,
apie šimtą iš astronomijos ir
apie kita tiek iš fizikos. Buvo
giliai tikintis ir parašė kny
gą: «Apreiškimo apgynimas

Cauchy gilių tyrinėjimų išdava

Ypatingu protu pasižymėjęs
matematikas Augustinas Liud
vikas Cauchy (m 1857) išgar
sėjo laimėjęs Paryžiaus moks
lo akademijos paskelbtą kon
kursą —- sudaryti teoriją apie
bangų nusitęsimą neriboto gi
’ūmo paviršiuje. Daugelio lai

1960 m. rugsėjo 10 d.

Iš partizanų poezijos
KARIŪNAS

Partizano dalia
Toks melsvas vakaras, paskendęs pusnyse
Ir krenta sniegas — o toks lengvas — toks purus.
Kur eisime šį vakarą, jaunyste mano,
Jei šiam pasauly artimo jau nieko neturiu.
Jei nėra nieko, kas šį vakarą priglaustų,
Ar bent paguost’ vienu nuoširdžiu žodžiu.
O verkia vėjas, kaip kapuos vėlė klajūnė
Ir prakeikimo liūdną dainą šakose girdžiu...

Taip vienas be namų, be tėviškės, be meilės
Ir taip be nieko — vienas darganų naktim
Su skaudančia širdim, su vystančia jaunyste,
Su meile tėviškės, kurios jau niekas neišplėš, neatims.
Gal niekados neprisimins ir nepasiilgs mergaitė
Ir šaukiančios širdies iš šios vienatvės negirdės,
Gal kažin kam šį vakarą aidės jos juokas
Ir kažin kam plauks žodžiai iš jos lūpų ir širdies.
i

Kur eisime šį vakarą, jaunyste mano,
Jei šiam pasauly artimo mums nieko nebėra.
Tik juodos naktys — seserys klajūno partizano,
Tik automatas prie širdies ir ošianti giria.

— Neries namas PalemoneRestauruojamas poetės Salo
mėjos Neries namas Palemo
ne ant Kauno jūros kranto.
Jame bus atidarytas poetės
memoralinis muzėjus. Tvarko
ma namo aplinka, sodelis bei
tos vietos, kurios buvo susiju
sios su jos gyvenimu ir kū
ryba.

— Lietuvių grafikų darbai
Čekoslovakijoje. Š. m. rug
pjūčio 12 d. Čekoslovakijoje,
prasidėjo Lietuvos, Latvijos
ir Estijos grafikų paroda. Pa
rodoje eksponuojama 350 kū
rinių.
LENKAI PAKARTOJO
IŠTIKIMYBĘ BAŽNYČIAI

VARŠUVA, —Daugiau kaip
250 000 maldiíwnku iš visų Len
kijos dalių susirinko į Čens
takavą patvirtinti savo ištiki
mybę katalikų Bažnyčiai.
Lenkai klūpojo Censtakavos Švč. P. Marijos švento
vėje. gi juos palaimino kardi
nolas Višinskis.
DRUSKA. METEORAI IR
LIETUS

Gamtininką1, tirdami lietaus
atsiradimą, nustatė, kad vien
vandens garų čia negana. Yra davinių manyti, kad lietaus
lašeliams pradėti formuotis
Princas bus Ispanijos karalius doja apie tai buvo rašyta, bet padeda vėjo ir audrų iš okea
ir JAV televizijos programo nų vandens pakelta į padebe
Princo Juano tėvas gyvena se tas įvykis buvo išgarsin sius druska, o taipgi iš erd
lyg ir ištrėmime Portugalijo tas. Monarchijos specialistai vės krintančios meteorų dul
je. Pats gen Franco ir vėl pa tvirtina tačiau, kad princo kės.
kartoju, kad Iberijos pusiasa Juanito (Juauos Carlos) tėvas
ly bus monarchija. Tas jam turi pirmenybę užinti sostą:
palengvina kraštą valdyti, nes tokios esą tai taisyklės. Ir jei
monarchistai žino, kad žmo gu tik tėvaus sūnaus naudai
gaus amžius, nors ir ilgiau atsisakytų sosto, tuomet nea
sias, vis tiek amžinybėje trum bejotinai tą teisę, užsidėti ka
pas Jie pataikauja Francui raliaus vainiką, gautų princas kitų gudrybių Ir JAV diplo
ir laukia. 1959 m. gruodžio Juanas Carlos Bet gen Fran matai. atrodo, linki gera šiam
jaunam, 22 metų princui. Jis
mėu Don Juanas davė iškil
co gerai žino, kam jis tą sos turi turėti kantrybės. Reikia
mingus pietus Ispanijos didžiu tą paves Šiuo metu princas
nams, monarchistams. Svečių mokosi sporto: jodinėja, fech laukti. Atrodo, kad Don Juabuvo daugiau 400 Pirmą kar tuojasi, treniruojasi lengvoje nui Carlos pavyks pasiekti
tą tėvo surengtame baliuje da atletikoje, praktikuojasi van Burbonų monarchijos puose
lyvavo ir sūnus Juanito — Jua dens sporte. Mokosi Europos lėjamų vilčių; galbūt, Ispanija
nas Carlos, kuris su tėvu vie istorijos, politikos ir ekono vėl bus monarchinė valstybė.
šai rodėsi. Ne tik ispanų spau mikos, rūmų cereminijaio ir
Draugas

komas pranašiausiu ano laiko
prancūzų geometru. Būvo pa
kviestas profesoriauti Politech
nikos mokykloje. M. Hermite
liudijimu, jo atradimai pratur
tino matematiką, geometriją,
algebrą, integralinį skaičiaki
mą, mechaniką, astronomiją,
fiziką Mokslo žurnaluose pa
sirodė per 700 jo studijų Bu
vo 1840 m. išrinktas Sorbonos
profesoriumi, tačiau negalėjo
to posto užimti, nes atsisakė
daryti tada reikalaujamą prieš
religinę priesaiką Tik po 8
metų, pašalinus tą priesaiką,
minėtą postą užėmė. Buvo
veiklus Šv. Vincento a Paulo
labdaros sąjūdyje, Žinomas jo
posakis:

aš esu toks, noriai tai pasa
kyčiau Tada pamatytų, kad
mano įsitikinimai yra ne iš
paveldėtų prietarų kylą,o yra
gilių tyrinėjimų išdava.
Elektromagnetinio telegrafo
išradėjas

Jau minė tasai Laplace ma
tematiką ir as'ronomą Fridri
chą Gauss laikė žymiausiu
Europos matematiku. Jis buvo
paskirtas Gottingeno Univer
siteto profesoriumi ir observator jos direktorium, tose pa
reigose išbūdamas iki mirties
(1855). Jis astronomijai davė
naują metodą apskaičiuoti pla
netų orbitas, fizikoje daug at
nešė žemės magnetingumo teo
— Aš esu krikščionis. Tai riją nagrinėjant, sukonstruareiškia — tikiu Kristaus Die vo elektromagnetinį telegra
vystę, kaip Tycho-Brahe, Ko fą. Tai buvo nuoširdžiai tikįs
pęrnikas, Descartes, Newto- žmogus ir viename laiške 01nas, Leibnizas Paska is. Eu bersui kalba - padaręs pa-'
leris, Gardelis, kaip visi didie žangą vienos problemos spren
ji praeities astronomai ir ma dime, ir tai «vien tik Dievo
tematikai. Aš taipgi esu su malonės dėka». Savo susiraši
dauguma iš jų katalikas, ir nėjime su Bolzajumi daug lie
jeigu manęs paklaustų, dėl ko tė religines mintis ir svarstė

apie būsimąjį gyvenimą.
Jo įpėdinis Sorbonoje Vic
tor Puiseux (m. 1833 metais),
vienbalsiai išrinktas į Pran
cūzų Mokslo Akademiją, dide
liu ryžtingumu gynė kataliky
bę. dalyvavo Šv. Vincento a
Paulo Draugijos veikloje pats
Kristaus vardu išmaldas neš
damas į varguolių trobeles.
Slaptoji malda klasėje
Koks įtakingas buvo pran
cūzų tiksliųjų mokslų atstovas
Charles Hermite, galima spręs
ti iš fakto — kai 1892 m. jis
šventė 70 m. sukaktį. Pary
žiun suvažiavo atstevai Berly
no Mokslo Akademijos, Ro
mos Naujojo Licėjaus. Briuse
lio Mokslo Draugijos ir dau
gybė kitų. Prancūzų vyriau
sybės vardu jis buvo apdova
notas Garbės Legiono ordinu.
Iš pradžių jaunatvėje jis bu
vo atšalęs nuo tikėjimo, bet
Cauchy įtakoje tapo kataliku
ir jau po to nesvyravo. Stu
dentai ue kartą buvo paste
bėję klasėje, skambučiui nu:
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Redaguoja Redakcinė Komisija:
Julija Šimonytė, Aloyzas Kuniškis,
Julija Jurgelevičiūtė, Danutė Jurevi
čiūtė, ir Genovaitė Svinkūnaitė.

Raštus siusti — «Jaunystės Aidui»,
Caixa Postai 4118
São Paulo.

— Praėjusi sekmadienį S.
Paulo Ateitininkai, minėdami
Ateitininkų Čikagoje jubilie
jinį kongrsą dalyvavo su sa
vo vėliava bendrose Šv. Mi
šiose kuras laikė Mons Pijus
Ragažinskas, R. Paulo lietu
vių parapijos klebonas, buvęs
ateitininkų dvasios vadas ateitininkų moksleivių draudimo metais Lietu
voje.
Po iškilmių bažnyčioje Šv.
Juozapo mokyklos patalpose
buvo “Agape * bendri pusry
čiai, praėję jaukioje, šeimy
niškoje nuotaikoje, pilnoje,
kaip paprastai jaunystės lin
ksmumo ir dinamikos, i
Prelatas Pijus Raga
žinskas nušvietė ši
os dienos prasmę ir reikšmę
Visai Ateitininkų organizacijai
ir skatino jaunuolius būti vi
sada ištikimiems tiems di iems ir kilniems ateitininkų idea ams. P. Agronomas Aleks.
Vinkšnaitis- apibūno trumpai
bet turiningai ateitininko įta
ką ir pareigas visuomeninia
me gyvenime. P. Stasys Remenčius dėl svarbių priežąsčių negalėjo dalyvauti.
Platesnio mąsto Kongreso
minėjimas bus pravestas grį
žus S Paulo ateitininkų kon
greso atstovams. Kun. Juozui
Šeškevičiui ir panelėms J.
Šimonytei ir N. Vinkšnaitytei.
Kiti 3 Paulo ateitininkai, da
lyvavę kongrese, grįžta daug
Vèijau.

skambėjus, jį paslapčia tyliai
maldą bekalbantį.
Buvo nuoširdus katalikas
didysis belgų matematik. Pov.
Mansion (m. 1919). Briuselio
Mokslo Dr jos sekretorius.
Vienas iš labiausiai iškilu
sių britų matematikų Mokslo
Draugijos narys, Cambridge
Universiteto profesorius G.G.
Stokos (m. 1903) savo garsio
se paskaitose apie šviesą iš
pažino tikėjimą, Kristaus die
vystę ir nusistebėjimą ypatin
ga visatos Sutvėrėjo tvarka.
Plačiau šiais ir kitais moks
liniukais besidomintieji, gali
rasti jų biografijas Liet. En
ciklopedijoje, © apie jų pašau
lėžiūrą yra eiiė įdomių veika
lų; vokiškai P, Knellerio «Das
Christentum und die Vertreter der Neueren Naturwissens
chaft», prancūziškai — A. Ey
mieu «Les Croyants das les
progres de la science au XIX
siecle», ispaniškai — Simon
Sarasola «La Obra de los ca
tolicos y creyentes en las ei

S. Paulo Moksleiviai Atei
tininkai nuoširdžiai dėkoja
visiems prisidėjusiems prie
tos jų šventės savo malda,
padrąsinimu ir darbu, o ypa
tingai dalyvavusiems svečia
ms, kurie parodė nuoširdų
bendradarbiavimą Š Paulo
jaunymo gyvenime.
— Kun. Juozo Šeškevičiaus
priėmimas įvyks V. Belos Vyt.
Didžiojo mokyklos salėje 15
vai. su sekančia programa:
1. Svečio garbei vaišės —
kokteil
2. graži meninė dalis,
3. šeimyniški šokiai, grie
žiant jaunymo orkestrui ir gra
žiausiom lietuviškom plokšte
lėm.
Laukiame dalyvaujant labai
daug žmonių, kurie savo da
lyvavimu pagerbs lietuvį ku
nigą pašventusį visas savo jė
gas jaunimui ir kuris ilgai dar
buojasi ir daug nusipelnė lietu
vių S. Paulo Kolonijai.
Dalyvavimas — laisva auka
išlaidoms padengti.

PONIĄ MARIJĄ KINDURĮENĘ
llgamentę lietuviškų dainų mokytoją
Vardo dienos proga nuoširdžiai sveikimą

Lietuvių Mokyklos Mokiniai

Jaunyste - Pavasaris
Salomėja Neris
5/5/22

Sveikas pavasari, žiedą s nusagstytas
Papuoštas saulės brangioms dovanoms!...
Sveikas, jaunuoli . . Gyvenimo rytas
Šypsos tau laime, grasina audroms!

Prižadinki sielą iš kie ojo miego,
Gaivink ją sau ėtais vilties spinduliaie:
Tekyla nuo žemės . . Ji saulę pamėgo Tegul tad skrajoja padangių keliais!..
Darbais puošk pasaulį, dorybėms žydėk...
Šiandieną pavasaris tavo puikus!..
Tad siek idealo .... mylėk ir budėki..
Į ateitį šviesią praveski takus!...

Vilkaviškį, Veiverius, Suval
«Ateitininku Vadovas» Kun. Prof. St. Yla
kus, Seinus, Ukmergę, Šialius,
(tąsa)
kyklų moksleiviais Nepažin Raseinius, Telšius, Palangą,
dami jų k eipėmės į kapelio Liepojų, Mintaują, Mažeikius,
— Norėjosi, kad ji paširo- nus — prefektus, kad sužino Biržus. Gauta daug entuzias
dytų kuo areičiausiai ir kad tume adresus. Juos gavę, ra tingų atsakymų’ (Tnp).
pasirodytų gerai” (At '35, N šėme ilgiausius laiškus įrodi
Apie ši pasiruošimą Biza
12 534)
nėdami Ateities reikšmę [ra uskas pranešė Dovydaičiui
Kauno moksleiviai ėmė-i šydami ją platinti ir steigti MąsKvoje Šis atsakė: “Su 50
parengti Ateičiai kelią. “Nu ateitininkų kuopeles Laiškų Draugijos numeriu pirmasbal
tarėm susirašyti su visų mo buvo parašyta į Marijampolę, sas tikrai pasirodys. Nežinau,

žmones pasakoja taip giliai ir
perskrodžiančiai. kad jų cha
rakteriuose atskleidžiama tai,
ką mes vadiname «visada iš
liekančiomis tiesomis» ir «am
žinomis vertybėmis»,.. Šv. Raš
tas mums atneša supratimą
Dievo, veiklaus istorijoje...
Jeigu žmonės neturi nieko
aukštesnio, kaip tik save pe
čius, jų gyvenimas neišven
giamai pradeda riedėti pakai
nėn... Šv. Raštas, tai priemo
John Hopkins Universiteto nė, kurios dėka, su gyvu ti
(Baltimore. Md) prezidentas kėjimu ir malda, kiekvienas
dr. Milton Eisenhower aukš iš mūsų gaišinė matyti naują
tai iškelia Šv. Rašto vertę, dangų ir. naują žemę...
tardamas:
Belskite...
— Šv. Paštas kaip literatū
Bob Jones Ųnivęrsitęto(Gre
ra liečia didžias ir kilnias te
mas.: Dievą žmogų, gyvenimą, ęnville S C J.) prezidentas dr
mirtį likimą; tiesos, kurios y- Bob Jones, Jr., primena Evan
ra apreikštos šioje knygoje, gelijos žodžius, rašydamas:
yra nediskusijoms. o gyveni
— «Belskite ir bus atidary
mui. Savo draminiu pobūdžiu ta». Tai pažadėjimas. Tačiau
Šv Raštas yra ypatingai įdo kai kurie žmonės nenori bels
mus kaip asmeniškas sutiki tis ir lauk’a, kada pačios du
mas su Dievo ir žmogaus, ir rys atsivers plačiai. Kiti gi
tai nėra abstraktybė, o apie bando patys duris atplėšti ir

to dėka, o taipgi tarnaudami
Dievui, mes išmokstame pa
žinti Jo meilę mums ir įsten
Dabarties mokslo vadovai
giame įvertinti mūsų meilės
reikšmę
Jam .. Maldai veikiant
Besidomėdami dabartiesNau
jojo Pasaulio mokslininkais net ir į mūsų fizinį gerbūvį,
mes galime pasklaidyti prof. mūsų galvoseną ir mūsų dva
L M Brings rinkinį «We Be sinį gyvenimo interpretavimą,
lieve in Prayer». Štai George mūsų gyvenimas darosi daug
Washington Universiteto (Wa tikslingesnis. .
shington, D.C ) prezidentas
Jei žmogus neturi n:eko
dr. Cloyd H. Marvin pasako
aukštesnio už save pačius
jasi:

encias exac as, fisicas y na
turales».

— Be Šv. Rašto savo stalčių
je. ir be maldaknygės aš neis,
tengčiau savųjįį pareigų atlik
ti. Mano pirmoji dienos mal-,
da yra padėka Dievui, kad ga
liu melstis nuolab. Maldoje
męs turime natūraliausią aukš
čiausių sielos impulsų išreiš
kimą: malda mums padedanti
statyti gyvenimo prasmę; mal
dos pagalba mes įstengiame
gyvenimą derinti su Dieve
tikslais; maldos padedami mes
galime iš savo širdžių paša
linti viską kas neatstovauja
Jo meilės .. Maldos ir Šv. Raš

ar visi sutiks su jame išdės
tytomis mintimis, norais, troš
kimais . Pamišysime! O dabar
jau galime pradėti tartis apie
platinimą. Pranešk į kurią
Lietuvos vietą ir po kiek maž
daug egzempliorič manai rei
kės siųsti“ (Tnp)
Kauno moksleiviai buvo
pirmoji techniškoji atrama
naujo vardo laikraščiui. Ko
kios moralinės at amos tikė
josi pats laikraštis. į kokius
skaitytojus jis taikė? Kitas
redakcijos narys (E Drau elis) rašė kauniškiams: “Noriu
pastebėti, kad mums svarbi!
turėti ne daug šalininkų bet
gerų, pasišventusių, atsidavu
šių ir nenuilstamai dirbančių”
(Tnp). Tokių matyt, jau būta
nes Ateities pradėta spausdinti
1.000 egzempliorių

Su Ateities pasirodymu ka
talikai moksleiviai pradėjo
vadintis ateitin nkais “Ateiti
ninkų“ vardu buvo pasirašyta
ir pirmoji programinė dekla
racija.

— DEKLARACIJA turėjo
būti kertinis idėjinis akmuo
naujam sąjūdžiui Autorius
jautėsi per jaunas, nors ir
pasirengęs, šiam uždaviniui
Prieš pradėdamas rašyti, jis
užėjo p s vienintelį kunigą
Maskvoje ir jam pasakė: ‘ Lei
sime Ateitį dabar kunige, ei
nam į bažnyčią — išklausyk
mane išpažinties ’.
(B D.)

išlaužti Let Dievas jas atida
rys. kai bus viskas paruošta.
Tobula malda padeda priside
rmti prie Dievo valios.

Žmcgus turi sielą
Buvęs Floridos Universite
to (Gemesville, Fia.) preziden
tas dr. John J Tigert prime-,
na: — Žmogus turi sielą ir
privalo pasikliauti Dievu, ir
tai jis išpildo melsdamasis...
Mane jaunystėje, buvo šeimų
įprasta visiems kartu kasdien
melstis. Aš manau, kad tai
buvo priežastimi aukštesnio
socialinio gyvenimo lygio. Šei
mos maldos .nutraukimas, iš
dalies turėjo tiesioginės įta-.,
kos į nužeminimą gyvenimo’
būdo paskutiniais metais. Tai
net galėjo prisidėti prie nusi
kaitimų ir nedorumų padau
gėjimo tarp jaunimo.
(
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LIETUVA

LIETUVIŠKŲ PAMALDŲ KA

NATŪRALIZACIJOS DOKUMENTUS

LENDORIUS

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 7988, São Paulo.
Darome natūralizacijos (Brazilijos pilietybės) do
kumentus lietuviams ir svetimtaučiams gyvenantiems
visoje Brazilijos teritorijoje Duodame Bemokamai tuo
reikalu visas reikalingas inf or niaei jas žodžiu ir raštu.

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

LIETUVIS ADVOKATAS

Kai Jums reiks kokio nors patarnavimo,
kreipkitės į savo tautietį
REZIDENCIJA:
RAŠTINĖ
Rua Boa Vista,
b“ andai - sala

S. PAULO

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

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

GEROS ŽINIOS
.
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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.
a 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. Boguslauskas, R Uranium, 240 - Brooklyn Paulista
Rašykite: Caixa postal 403 — São Paulo.
SIUNTINIAI Į LIETUVĄ

Dovanos Giminėms

PRANAS & CIA. LTDA
Madeiras em geral
SÊDE: Rua México, 98 - 9.0 - sala 904 — Pone: 52-0229
Endereço Telegráfico: «CABIUNA»
Rio de Janeiro
Serraria « I T A > — Serra dos Aimorés — Município de
Nanque - Estado de Minas Gerais

SKAUDA DANTĮ?
Nieko nelaukdamas kreiptis i chirurgą dantistą

Įvairiausios angliškos me
džiagos. (Yra virš 1000 pavyz
džių!) Batai, megstniai, ska
ros ir kt. Vaistai. Maistas.
Visi siuntiniai apdrausti. Mui
tai apmokėti.
Kreiptis:
Magdalena Vinkšnaitienė,
Rua Barão do Pirai. 65.
Vila Zelina - São Paulo.

SIUVĖJAS

POVILAS AMBROZEVlCtUS
Rua Inhagapi, 9 - V. Zelina
(prasideda iš A v Zelina. 595)

Jla'tio de dranęa Cama'tcj.o,
VIENTNTP".TAI ATSTOVAI

kuris nesenai atidarė savo kousultoriją Vila Žolinoje
RUA MAN Al AS, 267 Priima: pirmadieniais, trečiadieniais
ir penktadieniais nuo 8 vai. ryto ligo 10 vak vakaro.
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Pęa. S. José Campos, 8 S/ 2 - V. Zelina - S. Paulo
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Telefone 63-6OO5
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Aberturas de firmas
Encerramentos de firmas
Transferencias de firmas
Central na Junta Comercial
Pi»‘-at. na Junta Comercial
Escritas Fiscais
Escritas Comerciais

»

Contratos de locaçãe
Cartas de Fiança
Requerimentos
Balanços
Aivaras diversos
Seguros de Fogo e
Seguros de acidentes

į
;
s
|
I
f
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|
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HORÁRIO das I às 19 horas.
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LJCLITORi© CONTÁBIL
I

«

AíaJcimento
Irmãos Nascimento
REG. C.R.C. SP. Nro 1.484

AtHeka firmų atidarymus, perleidimus, komercines
ir industrialines apyskaitas, sutvarko dokumen
tus, sudaro sutartis surašo prašymus ir ki
tos rūšies darbus atlieka.
| Juridinis Departamentas — Nejudomo turto pardavimas
į A v Zelina, 831 — Vila Zelina — Tel. 63-7140 - S. Paulo
.......... ..
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Skaitykite «Músu Lietuva»
H 3ĮSUUM

im.

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
ohi k

L I N D O T A

I índoya vanduo yrr d^uai žinomas gėrimas,
kurio puikų veikimą į žmogaus sveikatą jau
visi yra vienbalsiai pripažinę. Pabandykite,
įsitikinkite ir visados naudokite!

SIUVYKLOJE LAURO

i>

VANDENS

U-.MAÍf CA K Kit Kl

Didelis pasirinkimas medžiagų ir skoningas
pasiuvimas, LAURO SANDRON vyriški} Tūbų
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! PREKYBOS NAMAI SPRINDIS t CIA. I
P
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I Pęa. S. José dos Campos, 1 - V. Žolina - Telefonas 63-59151|
ĮĮ Qelezieš išdirbiniai ir dažaivišfeaš elėktroA
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įrengimui namu reikmenų ir
zaiMai,
0 ivaiiiauJioA dovanoj viJomJ progomJ.
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LIETUVOS NACIONALINI
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIO
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dėtyje buvo penki lietuviai at
vykę: Antanas Bagdahąvičius,
Zigmas Jukna, Birutė Kalėdie
nė, Mykolas Rudz nskas ir Ri
kardas Vaitkevičius. B Kalė
dienė Melbourne Olimpiadoje
— Nijolė Vinkšnaitytė grįž ieties metime buvo laimėjusi
ta iš Amerikos kartu su kun. pirmą vietą, gi Romoj teko
J. Šeškevičium. Ateinantį sek tik trečioji vieta Irklininkas
madienį abudu bus jau São M. Rudzinskas. kuris tūkstan
Paulyje.
čio metrų varžybose dvivie
čiu kajaku startavo drauge
— Lietuvos piliečiams pri su rusu Govolachevu, pateko
mename, kad Lietuvos Konsu į finalą ir jame Sovietijai lai
latas dabar turi tas pačias tei mėjo ketvirtą vietą (3 taškus).
sės ir galią, kokias turėjo Apie kitų trijų pasireiškimą
prieš Lietuvos ok, paciją. Jo kol kas neteko gauti žinių.
sutvarkyti dokumentai yra pri
pažįstami oficialių Brazilijos
įstaigų. Brazilija Lietuvos oku
(pabaiga iš 1 pusi)
pacijos nėra pripažinusi.
vojingiausių uždavinių: apva
—* Kun. V. Kavolis, Guaia lyti laukus nuo po karo užsi
nazes klebonas, parapijos baž likusių m nų.
nyčios statybos darbą vykdo
Kas gali būti lengvesnio,
visu smarkumu Pamatai jau kai žarstyti žarijas svetimo
b igti, kurie atsiėjo virš 70J mis rankomis Šitai, be abejo,
tūkstančių kruzeirų. Pažymė Kremliaus karinė vandovybė
tina, kad akmenys, plytos, žvy žino, ir už tai pavojingus
rius yra gauti iš parapijiečių uždavinius atlikti ji sinučia
veltui. Ligi Naujų Metų tikisi ‘ užsieniečius’- (kalbamas a
sienas pastatyti ir gal dalį, tvejas liečia mūsų tris tautie
ties didžii o u altoriumi, už čius)
Kaip praneša “Krasnaja
dengti Guaianazes parapijos
bažnyčia viena didžiausių baž Zvezda“, Baltarusijoje išmi
nyčių. Jos plotis 25 metrai ii nuota daugiau kaip 40 kv.
gis - 50 metrų. Viduje nebus kilometrų ploto Už visa tai
TS AT bos prezidiumas l£60
jokių kolonų - stulpų.
m. rugp 16 d įsakymu apdo
— Buvusioje Romoje Olim vanojo leitenantą Bube į Rau
piadoje, Sovietų komandų su donosios žvaigždės ordinu
— Laiškai: M. Butrimai ičiū
tei, P. Kozakui, D. Ruzgaitei,
A. Vasiliauskienei, F. Letkos
ky, Pr. Zagorskienei, Seiunie
nei.

W. ZELINA, 515 —

DaJXA POSTAL, 4118 — SÃO PAULO

— Kun. J. Šeškevičius, pra
leidęs Š. Amerikoje atostogas
ir praeitą savaitę dalyvavęs
ateitininkų kongrese Čikago
je, ateičių savaitę grįžta Bra
zilijon, į S. Paulo.

— Angelina Dirsytė, rugsė
jo m. 5 d. grįžo laivu, kartu
su laitais maldininkais, iš Tarp
tautinio Eucharistinio Kongre
so Vokietijoje. Be Vokietijos
aplankė eilę kitų kraštų.

— Misijonierius kun. J. Gie
drys S.J., pavadavęs kun. J
Šeškevičių, į Urugvajų grįžta
27 d. rugsėjo. Vyks autobu
su Porto Alegre sustos ke
lioms dienoms. Spaliaus m. 2
•d Porto Alegre lietuviams at
laikys šv. mišias ir suteiks ki
tus religinius patarnavimus
— Brazilijos Liet. Bendruo
menės Tarybos ir valdybos
posėdis kaip teko patirti, bus
šaukiamas rugsėjo m. 25 d. Vi
la Zelinoje 15 vai. mokyklos
patalpose. Posėdyje, be tary
bos narių kvi-čiamos dalyvau
ti organizacijų valdybos ir
bendrai besidomintieji lietuvis
ku veikimu. Dienotvarkėje y
ra numatyti svarstyti svarbūs
klausimai.

— Šiomis dienomis (Vokieti
jon tarnybos reikalais išvyks
ta Jonas Valavičius dirbąs
Vemage, automobilių fabrike,
vadovaująs pardavimo ir pir
kimo skyriui. Laimingos ke
lionės ir laimingo sugrįžimo.

— Inž Tomazinho Katafai
rugsėjo m. 14 d. išskrenda po
rai metų Amerikon, siunčia
mas General Motors do Bra
sil kompanijos pagilinti studi
jas. Praėjusį šeštadienį Broo
klyn Paulista, pas sesutę Aną
buvo šaunios išleistuvės, ku
riose dalyvavo giminės ir prie
teliai. Sėkmingų studijų. Ap
sistos Fliatone ir Detroite,
Mich..
- Rugsėjo m. 7 d klebo
nas PreL P Ragažinskas, dir
busiems kermošiuje suruošė
vaišes mokyklos patalpose,
padėkojo visiems talkininkams
ir talkininkėms. Vaišių metu
skambėjo daines ir muzikaJ aunimas šauniai > asišoko.

— Irėnė Šimonytė pralei
dusi apie trejus metus Ame
rikoj šio mėnesio pabaigoje
grįžta į São Paulo. Visą laiką
dirbo New Yorke.
— Liet. Kat Bendruomenės
choro valdyba savo posėdy
je rugėėjo m. 5 d. nutarė spa
liaus m. 9 d suruošti lieruviš
kos dainos popietį, mokyklos,
prie bažnyčios, patalpose 15
vai Rugsėjo m 25 d giedos
lietuviškų pamaldų metu Vila
Anastacio parapijos bažnyčio
je Lapkričio pirmoje pusėje
suruoš išvažiavimą į Santos.
Lapkričio m. 20 d švęs mvzi
kos globėjos, šv. „ Cecilijos
šventę.
Gruodžio mėn numatoma
vykti į Brazilijos šventovę N.
S Aparecida do Nçrte.

KIRPIMO IR SIUVIMO MOKYKLA
Mokina kirpimo siuvimo, madų mode
lių braižybos ir pritaikomojo meno.
Paruošia siuvimo ir kirpimo mokytojas
valdiškiems egzaminams (habilitação)
Mokykla turi visas valdiškas teises yra regis
truota «Departamento do Ensino Profissional»
Pamokos vyksta vakarais
- Užsirašyti pas mokyklos direktorę Sofiją Misiukaitę ------ Rua da Graça, 381 — casa 6 — Bom Retiro ------
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ATSAKYKITE Į 3 DIDELIŲ PINIGŲ KLAUSIMUS:
1) Ar Jūs Dalyvaujate Siuntinių Biznyje?
■2) Ar Jūs Esate Pajėgūs Uždirbti Didel us Pinigus?
3) Ar Jūs Esate Patenkinti Dabartiniu tavo Darbu?
Jeigu jūsų atsakymai į pirmuosius du klausimus yra
TAIP, o į trečiąjį NE, >ai jūs kaip tik tiktumėte per
mus uždirbti. DIDĖLIUS PINIGUS
Mes turime jau seną ir gerai tvarkomą SIUNTINIŲ
BIZNĮ, ir mūsų kainos yra pačios pigiausios visame pa
šaulyje. Mes ieškome darbščių ir iniciatyvos turinčių
žmonių.
Jeigu jūs niekados nesate buvę SIUNTINIŲ BIZNYJE, |
bet turite gerų ryšių su PABALTIEČIŲ TAUTYBĖMIS,
UKRAINIEČIAIS, RUSAIS, ARMĖNAIS ir kt., tai mes |
jums atsakysime į
3 DIDELIŲ PINIGŲ KLAUSIMUS
1) Mes Jums Suorganizuosime siuntinių Biznį
2) Mes Jums Sudarysime Progą Uždirbti Didelius
pinigus
3) Mes Jūsų Darbą Padarysime Vertingu, Teikda
mi Visokeriopą Savo paramą
NEPRALEISKITE ŠITOKIOS PROGOS!
Tuojau parašykite mums, prašydami smulkesnių žinių.
Visas susirašinėjimas bus laikomas griežtai SLAPTAI
uuagnxaaam ISKMBHMnEEM

Lietuviškas Grožio Salonas
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Š m. rugsėjo mėn. 10 d. 20 vai, Dr. J. Basanavičiaus
vardo lietuvių m los Globėjai ruošia linksmą

RUA GENERAL (FLORES, 135 — BOM RETIRO
Trumpalaikis ir ilgaiaikis, karštas ir šaltas sušu
kavimas, plaukų dažymas, kirpimas ir manikiura.
Atsilankyte, p. Virginija ir p. Daiva visuomet jums
mandagiai, greitai ir sąžiningai patarnaus.

ŠOKIŲ VAKARĄ,

kuris įvyks to paties vardo lietuvių m los salėje, rua
Camacam, 625, Vila Anastazijoje
Puikus lietu iškas bufetas Geras orkestras. Šokiai
jaunifems ir seniems iki 4 vai. ryto
Pakvietimus iš anksto galima įsigyti pas Globėjų Val
dybos narius.
M los Globėjų Valdyba

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

ANTANO LAV11.CMC

Manufatura de «Botões Estrela»
Rua Prof. Gustavo P. dc 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.

Įvairių dokumentų Ir heliografines fotokopijas,
greitai ir sąžiningai padaro
BORISO FOTOCOPIAS

MODERNAS

Kviečiant vyksta į rezidencijas.
Adresas: Rua Libero Badarô, 4o3 (pirmam aukšte)
Fone: 36-4798 — São Paulo

Savickas ir Raulinavič jus apdovanoti medaliu “Už kovini
us nuopelnus“.
KONCERTAS VILNIAUS GE
DIMINO AIKŠTĖJE

Rugpiūčio 25 d. vilniėčka
praeidami Gedimino aikšte
turėdavo sustoti: juos patrau
kė būrys vaikinų, išsirikiavu
sių priešais Paveikslų galeri
ja. Tai grupė JAV aukštųjų
mokyklų studentų atliekančių
turistinę kelionę po Sovietų
Sąjungą, "dudentai šiai išvyk
paruošė specialų koncertą.
Keli šimtai praeivių turėjo
progos klausyi-is jų atliekamų
anglų kalba dainų. Netikėtas
koncertas buvo vilniečių la
bai šiltai sutiktas. Klausytojų
prašomi, svečiai po pertrau
kėlės koncertavo dar kartą.
Į KAZACHSTANO MAGN TKA
(E) Magnitka - tai metalurgi
jos komb natas s atomas Kaza
chstane. Šio kombinato staty
bos darbams iš Lietuvos siun
čiama 80 jaunuolių. Rugpiūčio
23 d. į Karagandą išvyko grupė
įvairių specialybių jaunu dai bi
ninku iš Vilniaus Kauno, Klai
pėdos. Panevėžio, Ukmergės
ir kitų miestų
Maskva vis randa naujų vie
tų lietuviškajam jaunimui iš
Lietuvos išgabenu.

VĖŽIAI IR SRAIGĖS į UŽSIENĮ
(E) Lėktuvu «IL-14» rugpiū
čio 23 d iš Vilniaus aerodro
mo išskrido į Siockholmą ket
virtoji vėžių siunta Švedijon.
Viso susitarta švedams pasiųs
ti 290 000 vėžių Kartu su vė
žiais išsiųsta ir šimtas kg srai
gių Sraigės eksportuojamos į
užsienį pirmą kartą Rugsėjo
mėnesį Lietkoopsąjungos už
sienio pnekybos kontora ir
Vidaus vandenų eksploataci
jos valdyba numato pasiųsti
visą vagoną sraigių į Prancū
ziją

SKUBŪS PRISTATYMAI IR
PERVEŽIMAI
Aleksandras Jančevski turi
kaminijonečių išnuomavimui
Šapos N’. 42-10-92
Tel 63 6068.
Rezidencija: Av. Zelina N’.
444, Vila Zelina — São Paulo.

— VILA ZELINOS LIETU
V1Ų KUNIGŲ telefonas 63-5975

«MUSŲ LIETUVĄ» GALIMA
UŽSISAKYTI
Ir prenumeratą apsimokėti
pas šiuos asmenis:
Kun. J. Šeškevičius V. Želi;
uos klebonijoje,
B. Šukevičius (spaustuvėje)
Av. Zelina, 515
J. Baužys Rua Manaias, 21,
P.P. Remenčius, Praça Car
los Gomes, 180 (prie Av. Li
berdade),
J. Karpavičius, Av. S. João
233 (prieš centralinį paštą),
Juozas Matelionis, Rua latai, 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 Pupienį, Rua Lituania
67. Mooea,
B. Tubelį ir Kučinską, Moi
nho Velho
St. Jurevičių ir Stočkų Par
que das Nações.

