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Mirė Prof. Kazys Pakštas
Rugsėjo m. 11 d. ankstybą 

rytmetį staiga mirė dinamiš
kas visuomeninkas, kultūriniu 
kas. mokslininkas, universite 
to profesorius Dr. Kazys Pakš 
tas Mirė Čikagoje.

Velionis gimė Lietuvoje, Už 
paliuose 1893 m. Pradžios ir 
vidurinį mokslą ičėjo Lietuvo 
je. Iš pat jaunystės įsijungė 
į lietuvišką veikimą, rusu ca
rų draudžiamą Dar būdamas 
jaunuoliu, žandarų persekio
jamas, paliko tėvynę išvykda 
mas į užjūrius - Šiaurės Ame 
rikon

Kaip kiekvieno imigranto, 
taip ir Pakšto, pirmieji žings 
niai naujame krašte nebuvo 
lengvi. Atvykęs /Amerikon ap 
sistojo pas ūkininką žemės 
dirbti, miškų kirsti Vėliau 
persikelia į miestus, dirba 
spaustuvėje kaipo 1 ikraščių 
rinkėjas, vėliau redaktoiius. 
Dirbo ir kartu mokėsi.

1918 m. Fordhmo universi 
fate gavo sociologijos fakul
teto diplomą. 1923 m Šveica- 
rij je gavo filosofijos diplo
mą ir daktaratą

Gr žta Lietuvon universite- 
tatan kur profesoriauja ligi 
1939 m Kartu buvo ir Latvi
jos u n versite to geografijos 
profesorius

1939 m. grįžęs Amerikon 
profesoriauja visoje eilėje aka 
demiju, universitetų.

Plačiai visuomenei prof. 
Pakštas yra daugiau žinomas 
ne kaip mokslininkas bet kaip 
dinamiškas visuomenin kas, 
kultūrininkas

— Rugsėjo 12-14 dienomis 
Paryžiuje įvyko Indijos kon
ferencija, kurioje dalyvavo 
JAV. Didž. Britanija. V. Vo
kietija. Prancūzija, Kanada ir 
Japonija.

Buvo svarstomas pagalbos 
Julijai suteikimas, jos trečia
jam penkmečio planui įgyven 
dinti. Planui pravesti reikia 
.milijardų dolerių.

— Prancūzijos pramonėssto 
vis šių metų pirmųjų šešių 
mėnesių bėgyje, palyginus su 
praėjusiais metais, yra 6,7 pro 
centais aukštesnis.

Kad konjunktūrinė padėtis 
’"Tancūzijoje anaiptol nėra 
stagnacijos stovyje, liudija tai 
kad Prancūzijos eksportas, pa 
lyginus su 1959 metais padi
dėjo ne mažiau kaip 3y pro
centais; tuo pačiu metū' jos 
niportas sumažėjo 32 procen 
..is. Bedarbių problemos da- 
artiniu metu Prancūzijoje nė

Atlyginimų pakėlimai kilo

A.fA. Prof Kazys Pakštas

Ameri'-'oj^ b’vo 1916 1^’8 
m generaliniu Tautos Fondo 
sekretoriumi, redagavo kurį 
laiką «Darbininką», « V y t į », 
«Draugą».

Bud imas Lietuvoje, pakštas 
buvo keletą metų Ateitininkų 
federacijos vyriausiu vadu.

Prof Pakštas buvo nenuils 
tarnas kovotojas už Lietuvos 
laisvę. Šiam tikslui jis panau 
dojouniversiteto tribūną moks 
liniukų ritelių^ spaudą. Vis
kuo domėjosi ir jokio užiavi 
0'0 nelaikė per sunkiu ir neį 
gyvendinamu Tačiau jo visos 
veiklos dėmesio centre buvo 
lietuvių tauta, jos geluėjimas 
nuo pražūties ir jos išvedi
mas į didžiųjų nacijų rangą.

Politinėje sritije velionis vi 
są laiką aktyviai dalyvavo 
krikščionių demokratų eilėse.

Buvo Vidurinės Eur opos 
krikščionių demokratų unijos 
vicepirmininkas

4-5% kas metai pagal garny 
bos padidėjimą. Tuo tarpu pre 
kių kainos liko nepasikeitu- 
sios. Tikimasi, kad 1930 61 me 
tams numatytame plane Pran
cūzijos pramonė padidės 7 8. 
o žemės ūkio gamyba 3--i%.

— Š m rugsėjo 4 d Itali
jos min pirmininkas Fanfani, 
atvykęs pas de Gaulle, tarė
si ūkinio ir politinio apsijun- 
gimo klausimais Oficialaus 
šio pasikalbėjimo duomenų 
pranešimo nėra: jis bus pas
kelbtas ne anksčiau kaip apie 
rugsėjo mėn. vidurį, praėjus 
konsultacijoms tarp.' Prancūzi 
jos, Belgijos ir Liuk^mburgo.

Kol kas aišku bįį.iiek. kad 
per ūkinį apsijungyną siekia 
ma solidaus polilinio. apsijun 
gimo. v. . «gi .

Ta pačia, proga-reikia pa
minėti būsimą .5 dienų-de Gaul 
le kelionę Bretagnėje, kurios 
metu, jie pasakys..^, Kalbas. 
Jo kalbų tema: NATO, Euro
pa ir Alžyras Taipgi neseniai

KA’P RAUDONOJI KINIJA 
VEDA KOMUNISTINĘ PRO

PAGANDĄ LOTYNŲ 
AMERIKOJE

«Lotynų Amerikos semina
ras» Pekin0 yra viena svar
biausių Raud Kinijos propa
gandos centralių. skirtų Lo
tynų Amerikai Mokiniai įgy
ja teorinių ir praktinių ziiių 
vadovavimui įm< nėse; jie v o 
komi diplomatics, socmlirių 
reformų mokslo, kolektyviza
cijos ir partizaninio karo ve
dimo taktikos. Mokytojauja 
šiame seminare Lotynų Ame
rikos ir Ra>id. Kinijos funk
cionieriai. Ypatingai gerai kva 
liekuoti š o seminaro k >rsan 
tai vėliau siunčiami Šancha
jum kur jie kaip agentai d’r 
ba radio < Laisvosios Lotynų 
Amerikos Balsas* žinyboje ku 
ri nei galiai siunčia žinias 
Brazilijon, Čilėn. Peru ir Urug 
vajun

Plečiamas pasikeitimas de
legacijomis; tai klasiška ko
munistinės infiltracijos prie
monė. 1959 m. 17 Raud Kini
jos delegacijų išvyko Lotynų 
Amerikon Tuo pačiu metu 
Pekine lankėsi 107 delegaci
jos (14 iš Čilės 13 iš Brazili 
jos, 12 iš Venezuelos 11 iš 
Urugvajaus. 10 iš Argentinos, 
9 iš Kubos, 4 iš Meksikos. 4 
iš Paragvajaus ir 4 iš Peru).

— Š. m mušėjo- 1 d. suka 
ko 120 metų nuo lietuvių liau 
dies dainų rinkėjo Liudviko 
Rėzos mirties. Gimė jis 1776 
m Kuršių Neringoje. Ilgus 
metus profesoriavo Karaliau
čiaus universitete vadovavo 
lietuvių kalbos seminarui. Di
džiausias j<> nuopelnas — tai 
Kristijono Donelaičio «Metų» 
išleidimas. Taip pat jis pirma 
sis išleido didelį lietuv ų liau 
dies dainų rinkinį Rėži mi
nėtinas kaip poetas ir vertė
jas. Vokiečių kalba jis išlei 
do 2 savo eilėraščių rinki
nius; išvertė į voKiečių kalbą 
Donelaičio «Metus» ir savo 
paties išleista lietuvių liau
dies dainas Rėzos darbai su 
kekė Lietuvoje ir kituose kraš 
tuose platų susidomėjimą lie 
tuvių literatūra ir liaudies 
dainomis.

— Š m. rugp 31d Lietuvos 
nusipelnęs kolektyvas. Tarp
tautinio konkurso Budapešte 
laimėtojas, Valstybinis stygi
nis kvartetas: E.. Paulauskas, 
K Kalinauskaitė. J. Fledžins 
kas ir M. Šenderovas išvyko 
ilgon kelionėn po penkias Vi 
dūrinės Azijos respublikas.

jis yra viena proga pabrėžęs, 
kad Europa nebijo rytinio ko 
munistinio bloko.

Nev Yorke müziriskos 
ciova, Konge su
KRUŠČIOVAS NEW YORKE

Rugsėjo m. 19 d. New Yor- 
ko uostau įplaukė laivas «Bal 
tika», atvežęs Kruščiovą ir ki 
tus kaimynus, sate'itinių kraš 
tų diktatorius į Jungtinių Tau 
tų Organizacijos susirinki
mą.

Dabar Kruščiovas kitaip bu 
vo sutiktas, negu prieš me
tus kada jis buvo oficialus 
svečias: ne tik be orkestnj 
ir kitų iškilmių, bet susirinku 
sios minios, kurią daugumoje 
sudarė pavergtųjų kraštų imi
grantai, su nepalankiais šū
kiais ir plakatais, vaizduojan 
čiais pavergtųjų vergiją «Va
žiuok atgal. Kruščiove». «Ša 
lin Kruščiovas, Ukrainos ir 
Vengrijos budelis» ir 11... De 
monstracijos Kruščiovą perse 
kioja visur: kotelyje, Jungti
nių Tautų Organizacijos pa
talpose ir kitur.

Ujamas yra ne v en KruSČTo 
vas bet ir kiti pavergtųjų 
smaugikai Ne be reikalo Kruš 
čiovas s.ūlo, kad JungtinitTau 
tų Organizacijos būstinė būt 
perkelta kitan kraštam New 
Yorko gyventojai esą per žiau 
rūs.

FIDEL CASTRO SU MAIŠU
NEW YORKO GATVĖSE

Kaip yra nekenčiami komu 
nistų atstovai, priekyje su Ni 
kita Sergiejąvič. rodo tas fak 
tas, kad daugumas viešbučių 
šeimininkų nenorėjo priimti 
jų delegacijas. Tų nepagei
daujamų tarpe yra ir Kubos 
diktatorius. Jis su visais ka 
pangais buvo apgyvendintas 
viename viešbutyje Bet vieš
bučio šeimininkas paprašė 10 
tūkstančių dolerių užsstato ir 
kaip tvirtina. Fidel Castro. Ku 
bos delegacijos nariams uelei 
do restoranan įeiti Gal būt 
dėlto.kad «demokratiškos» Ku 
bos liaudies atstovai buvo be 
kaklaraiščių. Tada Fidel Cas 
tro demonstratyviai apleido 
kotelį ir užsimetęs maišą, šie 
nyką ant rankos nuvyko pas 
Jungtinių Tautų Organizacijos 
generalinį sekretorių prašyti 
vietos nakvynei. Dar pagrąsi 
no, jei nesuras patalpų tai

Jų maršrutan įeina Asckeba 
das. LeninabadaS’, Taškentas, 
Frunžė, Alma Ata, Karagan
da ir kt. Tai pirmos gastro
lės. kuriose Vidurinėje Azijo 
je bus atstovaujamas lietuvių 
muzikos atlikėjų menas. Kvar 
teto pregramon įeina Šošta- 
kovičiaus. Bartoko, Haideno, 
Franko ir Gruodžio kūriniai.

demonstracijos pries Krus- 
dârytâ prieskomunistiné vyriausybe

nakvosiąs gatvėje.
Bet tuo metu gavo žinią, 

kad buvo surastas kotelis Ku 
bos delegacijai Harlem, juo 
džių priemiestyje, už kokios 
dešimts kilometrų nuo mies
to centro. Fidel Cast o į ten 
su visa savo kompanija irau 
«yko. Ten tuoj pat nusiskubi 
no Kruščiovas sveikinti Ku
bos «išlaisvintoją».

Šita istorija jau iš anl sto 
buvo suplanuota ir surežisuo 
ta. kad daugiau populiarumo 
igytu.

Kruščiovas New Yorke ža
da pasilikti net ligi Naujų Me 
tų Jis čia norėtų susitikti su 
įvairių valstybių vadais, jų tar 
pe ir su prez Eisenkoweriu.

Ketvirtadienį kalbėjo prez 
Eisenhower paliesdamas Airi 
kos tautas ir nusiginklavimo 
klausimą. Penktadienį savo 
propagandą paleido Kruščio
vas apie taikingą sug_yveni- 

"mą. Svarbesnes kalbų vietas 
paduosime sekančiame laik
raščio numeryje

New Yorko policija niekad 
neturėjo tiek darbo kiek da
bar. Visi komunistų atstovai 
turi būt dvigubai daugiau sau 
gojami. negu paprastai Komu 
nistai buvo paskleidę gandus 
kad ruošiamas atentatas prieš 
Kruščiovą.

NAUJA KONGO VYRIAUSY

BĖ PRIEŠKOMUNISTINĖ

Pulkininkas Mobutu sudarė 
naują vyriausybę iš įvairių 
technikų, kurie daugumoje ne 
priklauso jokiai politinei par 
tijai yriausybė yra griežtai 
prieš-omunistinė Rusų ir če 
koslovakų pasiuntinybės jau 
grįžo į savo kraštus

į Jungtinių Tautų Organiza 
ei ją šią savaitę priėmė 13 nau 
jų Afrikos tautų atstovų.

BRAZILIJOJE.

Galima sakyti, kad esame 
prezidento rinkimų išvakarė
se. Propaganda labai stipri 
visų trijų kandidatų. Nors lo- 
tistai paskutiniu metu labai 
suaktyvino savo propagandą, 
bet Janio Quadros nugalėti 
yra neįmanoma.

Skleidžiama įvairių gandų. 
Būk tai galį kilti, ar gali būt 
specialia’ sukelti kokį nors ne 
ramumai ir dėl jų rinkimai ga
lį būt atidėti. Kad kąą nors yra 
daroma rinkimams Isukliūdyti 
atrodo, kad yra pagrindo, nes 
vienur kitur yra nedidelio po 
būdžio neramumų yra pasi
reiškę. Tačiau sunku prileis
ti, kad jie būtų toki dideli, 
kad net rinkinius ’siikliudytų. 
Nors bandymų gali būt be
tvarkei sukelti.
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-Kalba, Papročiai ir Tautinis Idealizmas
IGN. ANDRAŠIŪNAS

Tautos gyvybės klausimą ga 
įima tyrinėti įvairiais požiū 
riais. Biologas pagal eugeni
kos mokslo duomenis ieškos 
tautos kasdieniu dvasinių ir 
fizinių pradų jos tvirtumui kel 
ti. Istorikas ieškos istoriniuo 
se žygiuose iškelti tautos gar 
bę ir didybę. Valstybininkas 
stengsis atskleisti savo tauti
nės bendruomenės kūrybinį 
nusiteikimą ir jos dvasinius ir 
medžiaginius polėkius paro
dyti.

Šie klausimai gerų specia
listų mąstysenoje gali būti la 
bai įdomiai paliesti, išgvilden 
ti ir išryškinti.

Man rūpi tautos gyvybę pa 
žiūrėti grynai tautiniu požiū
riu. Žiūrint iš šio taško, tau
tos gyvybę sudaro šie pagrin 
diniai veiksniai: kalba, tradi 
cijos, papročiai ir tautinis 
idealizmas

Pagal kalbininkų apibrėži 
mą, — kalba yra priemonė 
dvasios ir proto sąmonės turi 
niui išreikšti Kalba — tautos 
gyvybę gaivinantis šabinis. 
Kalba yra priemonė tautos 
dvasią atskleisti jos sielos pa 
šaulį parodyti Per kalbą tau 
ta išreiškia savo mintijimo gi 
lumą. dvasios kūrybinį nusi
teikimą.

Šiuo atveju labai svarbu, 
kad mūsų jaunojikarta išmok 
tų pakenčiamai savo tėvynės 
— motinos gimtąją kalbą. Kad 
jaustų jai meilę ir taurų prie 
jos prisirišimą

Mūsų tautos praeityje, jos 
valdovai savo karo žygiais at 
žymėjo ir įamžino Lietuvos 
vardą. Bet savo likiminės ko 
vos kelyje lietuvių kalbai ne 
buvo lemta tap i valstybinio 
santyk avimo priemone. Ji Ii 
ko kasdieninio lietuvio gyve 
nimo minčių išrerškėja ir jo 
buities tarpininkė Ir tik dėl 
šitos priežasties lietuvių tauta 
žiloje senovėje daug ko nūs 
tojo ir prarado.

Mūsų praeities istorijos la
pai rodo, kad lietuviai daug 
savo kraujo ir dvasios turtų 
atidavė, rytų, pietų ir vakarų 
kaimynams. Jie mūsų tautos 
kraujuje ir jos būde išaugu
siais vaisiais didžiuojasi ir sa
vinas! Prisiminkime Adomą 
Mickevičių, E. Kantą ir kt. 
Mūsų tautos dvasioje, amžiais 
brandintais kultūros gėlių žie 
dais, papuošėme svetimųjų me 
no šventyklas. Tai skaudi ir 
žalinga mūsų praeities klaida.

Bet ilgų amžių bėgyje lietu 
vis, kurdamas savo kasdieni 
nio gyvenimo buitį, kartu su 
kūrė didelius lobynus pasakų, 
dainų ir įvairios tautosakos. 
Savo kasdieninio gyvenimo 
santykiuose paliko labai daug 
gražių papročių, taurių -tradi 
cijų ir pavidale vadinamų 
liaudieš šokių įvairių meninių 
apraiškų.

Tai yra senos ir garbingos 
tautos išdava. Tautos, kuri su 
gebėjo savo dvasinę gyvybę 
išreikšti gražiausiais kūrybos 
žiedais Ir šie amžių bėgyj 

sukurti mūsų liaudies dvasi
nių turtų lobynai, yra didelė 
priemonė mūsų tautos gyvybę 
išlaikyti ir jų nuo didžiųjų pa 
vojų apsaugoti. Bet kad visa 
tai žadintų ir gaivintų mūsų 
tautos sąmonę, reikia, kad 
mūsų likiminės nelaimės vin
giuose degtų mūsų dvasioje 
tautinio idealizmo liepsna. I- 
dealiamo, apie kurį dainavo 
mūsų atgimimo dainius Maino 
nis, gaivinančiais varpo ai
dais kėlė iš miego V. Kudir
ka, ugningais žodžiais bylojo 
Vaižgantas — Tumas ir visa 
eilė anos gadynės idealistų. 
Jų pranašiški žodžiai pasiekė 
mūsų tautos gyvybės gelmes, 
sužadino mūsų tautos širdyje 
laisvės ilgesį Ir per aukas, 
kančias ir didelį tautinį idea
lizmą sužybėjo išsvajotos lais 
vės idealas.

Daugelis mokslininkų tvir
tina, kad tautinės minties šak 
nys siekia net antikinius lai
kus, kad tautiškumas yra mo
dernus reiškinys ir kad tau
tiškumo išsivystime gilią min
tį yra įdiegusi žmogaus pri
gimties nemarioji kūryba. Tai 
gi. anot Mazzini, tautiškumas 
yra tai, ką Dievas kiekvienai 
tautai skyrė žmonijos darbe-

Bet man šiuo reikalu dau
giau rūpi sustoti prie mūsų 
lietuviško tautiškumo. Mūsų 
tautiškumas buvo nuspalvin 
tas humanistiniais pradais. Jis 
išėjo iš mūsų tauros individua 
lauš būdo savybių. Todėl jis 
rėmėsi ne romantizmo misti
ka, bet gilaus proto galia ir 
šiuo atžvilgi mūsų valstybės 
vyrai siekė ne kitus laisvės 
vardu pavergti bet sudaryti 
tinkamas sąlygas, kad lietu
viško tautiškumu pavėsyje, ga 
lėtų tarpti ir žydėti mūsų kra 
to ūkiška ir dvasinė kultūra

Kalbant apie mūsų tautiš
kumo dabarties būklę, jo rai
dą ir ateities gaires, reikia 
turėti mintyje, dėl savo būvio 
mūsų praeities sunkius istori 
nius įvykius iv išgyvenimus. 
Mūsų tautos likiminė padėtis 
yra labai panaši į tuos lai 
kus. kada Maironis dainavo: 
Jau slavai sukilo uuo juod- 

[mario krašto, 
Pavasaris eina Karpatų kai- 

[nais;
Po Lietuvą žiema, nei žodžio, 

[nei rašto, 
Neleidžia erelis suspaudęs 

[sparnais.
Tik šiandieną, vietoje plėš

raus paukščio erelio, tėvynė
je pasilikusius kankina mark
sizmo dialektika, o svetur iš 
klydusius praktinis materia
lizmas. Abi jos mūsų tauti
niam idealizmui yra didelės 
kliūtys.

Pagal Markso mokslą atei
ties gyvenime tautos turės iš 
nykti, jų vietoje atsiras tau 
tiškumo anspalvio neturinti 
bendruomenė Tat šiuo atve
ju kiekvienas tautiškumo pa 
sireiškimas, pagal Markso dok 
triną, yra nepageidaujamas. 
Tautos savo dvasinę kūrybą 
turi derinti pagal iš anksto su

Benys Rutkūnas

NEREGĖTAS PAUKŠTIS
Neregėtas erdvių paukštis 
suka, rezga baltą gūžtą, 
kreikia, suka snaigių pūką 
ir į saulę dairos baugščiai.

O susukęs gūžias, tūpiąs, 
deda deimanto kiaušinį, 
ledo sapnas, šerkšno kvapas 
dvelkia šaltį geležinį.

Budi, miega — tyliai tupi, 
Sergsti, dangsto minkštą gūžtą, 
kad jo džiaugsmas nesudužtų, 
ledo kevalu sutrupęs.

Vysto, sūpauja, liūliuoja 
ir vis dairos, baugščiai žvalgos; 
sparnas šlapo burtą trapų, 
kad neskintų saulės dalgis.

Elektros Gamybos Perversmo 
Išvakarėse

V. PETRAITIS

Stambiose šiluminėse elek
tros jėgainėse, naudojančio
se anglies ar atominį kurą, 
elektros energija gaunama iš 
aiternatorių, kuriuos suka ga 
ro turbinos. Pastaruoju laiku, 
studijuojant raketų sugrįžimą 
iš erdvės į orą ir dalant įvai 
rius toje srityje bandymus, 
yra žymiai pagilintos žinios 
apie savybes labai aukštos 
temperatūros dujų, su kurio
mis neteko iki šiol susidurti 
paprastose šiluminėse jėgai, 
nėse.

Avco Everett Bendrovė, pa
gal sudarytą su Oro Laivynu 
kontraktą, virš trijų metų ty
rė aukštos temperatūros dujų 
savybes. Paaiškėjo, kad tokios 
dujos ionizuojasi ir virsta e- 
lektros laidininku. Iš čia ky
la sumanymas gaminti elek
trą visai nauju būdu, atsisa- 

planuotus dėsnius Galutinėje 
išvadoje jos turi niveliuatis ir 
išnykti kad jų vietoje gal-ėtų 
atsirasti internacionalinė žino 
nijos masė.

Kapitalistinėje santvarkoje 
žmogus tampa mašinos ar fa 
briko dalimi, be jokios d va 
sios gamybos įrankiu Žmo
gaus dvasios kūrybiniai pra
dai palengva miršta ir užlei 
džia vietą kapitalizmo pagim 
dytan skubėjimo rūpesčiui ir 
rytdienos netikrumui. Šitokio 
je būklėje žmogaus gražius vi 
ainius nusiteikimus pakeičia 
bedvasinė kapitalizmo aplin
kumą į beidejinę rutiną. Tik 
stiprios asmenybės, apsišar
vavę geležine valia ir nepa
laužiamu ryžtu, gali išlikti ne 
paliestos.

Kiekvieno lietuvio yra šven 
ta pareiga įsisąmoninti tais 
realiais pavojais Jausti dide 
lį atsakomybės jausmą prieš 
istoriją ir mūsų tau os ateitį. 

kant nuo Įprasto alternato- 
riaus ir garo turbinos. Juos 
pakeistų judančių dalių netu
rįs magnetohidrodinaminis (m 
hd) generatorius, kurio veiki 
mas remiasi aukštos tempe
ratūros dujų dinamika ir Fa
radėjaus elektromagnetinės 
indukcijos dėsniu Į dujas, ku 
rios spaudimu paverčiamos 
skysčiais, dažnai žiūrima. k<aip 
į skysčius, iš kur žodis «hy 
dro».

Mhd generatoriaus idėja nė 
ra nauja. Dar- prieš 50 metų 
buvo užpatentuotas generate 
rius, kuriame elektrovaros jė 
ga inckikavosi sūriame vande 
nyje, tekančiame tarp sti
praus magneto polių Tačiau 
ta mhd generatoriaus idėja 
nebuA o sėkminga, nes nieko 
nebuvo žinoma apie aukštos 
temperatūros dujų savybes.

Daryti rimtus žygius, kad prak 
tinis kapitalizmas nenustelb
tų mūsų tautinio idealizmo

Pavergtas lietuvis tėvynėje 
jaučia didelę meilę ir pagar
bą savo tėvų kalbai, papro
čiams ir tradicijoms Lietuvis 
išklydęs į platų pasaulį turi 
gyventi tautinio idealizmo dva 
šioje ir jo didybėje Šiuo po
žiūriu. mus, su tėvynėje past 
likusiais, jungia vieninga ne 
matomoji jėgos dvasia ben
dram darbui tautos gyvybei 
išlaikyti.

Vienas mūsų valstybininkas 
yra pasakęs, kad lietuvio idea 
las turėtų būti — Riteris Bu
drys Jis visados turėtų budė 
ti mūsų protuose ir širdyse, 
kid už laisvės idealą, kritu 
šių aukų krauju išrašytas tęs 
tamentas - Nebaigtus žygius, 
jūs gyvieji atlikite! — būtų 
kovoje dėl tautos gyvybės ir 
laisvės tesėtas.

Dirva 

Pastaruoju laiku mhd genera 
torius pasidarė dėmesio cen
tru įvairių elektr< s bendro
vių ir mokslininkų. Avco Eve 
rett Ty-imų L<- boratori joje y- 
ra su p ojektuotas ir sėkmin
gai išbandytas 1 kilovatų eks 
perimentinis mhd generato
rius Westinhouse B-vės labo 
ratorijose neseniai i-bandytas 
2,5 kW mhd generatorius, kū. 
ris vartojo 4660* F dujas, gan 
tas deginant naftą deguonio 
srovėje, ir tekančias 2000 my 
lių per valandą greičiu prie 
spaudimo 15 svarų į kv. colį 
stipriame magnetiniame lau
ke. Kalio druska, primaišyta 
prje alyvos padidino dujų 
elektrinį laidumą. Vanduo au 
šino generatoriaus sieneles 
padarytas iš cirkonio. Tas ge’ 
neratorius galėjo veikti tik 
keturias ninutes, nes nuo karš 
čio pradėjo tirpti jo dalys.

Dešimts vadovaujančių elek 
tros bendrovių prisijungė prie 
Avco b-vės tikslu ištirti gali 
mybę pastatyta komercinio 
masto mhd elektros jėgainę, 
kuri, kiek jau patirta, tiektų 
energiją nebrangiau už pa
prastą šiluminę jėgainę, kai. 
nuotų tiek pat kiek ir pasta
roji, o be to veiktų su apie 
20-25% didesniu šiluminiu na 
šumu. Jei pasiseks nug lėti 
kliūtis ir tokią jėgainę pasta 
tyti, tuo bus padarytas elek
tros gamybojedidelis pervers 
mas ir atverstas naujas pus
lapis elektros gamybos isto
rijoje

Šiuo metu studijuojami pla 
nai dviejų mhd jėgainių: vie
na vartos anglimi kūrenamą 
krosnį įka tinimui ir ionizavi 
mui dujų kurios teka magne 
tiniame lauke, o kita naudos 
tam pačiam tikslui atominį re 
aktorių.

Preliminarinės studijos, at
liktos Amerikos Elektros Ener 
gijos Tiekimo Bendrovės ir 
Avco Everett laboratorijos ver 
čia manyti, kad teoretinės ir 
praktiškos problemos, su ku
riomis tenka susidurti mhd 
jėgainę projektuojant, bus 
sėkmingai nugalėtos Tam 
tikslui turi būti pradžioje pa
gilintos studijos apie elektros 
energijos gamybų pagelba 
karštų dujų, judančių magne
tiniame lauke. įrengtas ir iš
bandytas didesnio masto mhd 
generatorius, išvystytos nau
ji s medžiagos, išlaikančios la 
bai aukštą temperatūrą, pa
gilintos studijos apie dujų 
elektrinį laidumą atrastos ge 
resnės medžiagos, primaišy- 
mui prie dujų^ padidinti jų 
elektrinį laidumą o be to at
liktos kruopščios ekonominės 
studijos.

— Prancūzija pradeda sta
tyki potvynių ir atoslūgių van 
dens jėgą išnaudojančią elek 
tros jėgainę. Jėgainė turės 34 
žemo spaudimo 10 000 kW tur 
binų vienetus 2400 pėdų ilgio 
užtvankoje. Jėgainė išnaudos 
34 pėdų aukščio potvynius ir 
gamins per metus 570 milijo
nų kWh. Jėgainė bus užbaig 
ta 1£66 m ir kainuos 80 mi
lijonų dolerių.
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a pusi.

SINTETINIS CHLOROFILAS

Atomo suskaldymas ir sinte
tinis chlorofilas yra dideli 
mokslo laimėjimai. Sintetinis 
chlorofilas mokslininkams pa 
sisekė tik po dvidešimt metų 
kruopštaus darbo. Chlorofilas 
yra saulės energijos transfor 
matorius: anglies dvideginis, 
kaip galutinis organinių jungi 
nių degimo produktas, ir van 
duo saulės energijos dėka 
chlorofile susijungia ir tuo bū 
du pasigamina cukrus, krak 
molas, baltymai ir riebalai. 
Šitą procesą atlieka žalieji 
augalai.

Muencheno Universiteto pro 
fesorius Strell ir bulgarų tau 
tybės dr. Kalojanoff surado 
kelią į sintetini chlorofilą. A 
Harvard Universiteto profeso 
rius Woodward beveik tuo pa 
čiu laiku pagamino sintetinį 
chlorofi ą B. Suradimas ke
lių į sintetinį chlorofilą yra 
nemažesnis mokslo laimėji 
mas kaip atomo suskaldymas. 
Sintetinis chlorofilas tarnaus 
tik žmonių gerovei. Tuo tar
pu atominė energiją, galėda
ma būti žmonijos palaima, da 
bar surado rimtą sunaikinimo 
grėsmę. Atominį amžių atida 
rė atominės bombos. Sinteti
nis chlorofilas yra. naujas 
maisto produktų gamybos ke 
lias Dabar susidaro milžiniš 
kos galimybės: sintetinis chlo 
rofi as prisidės prie maisto 
gerybių padidinimo Fritz Ha 
ber prieš keliasdešimt metų 
surado kelią i sintetinį amo 
niaką. Amoniakas gaminamas 
iš oro azoto ir vandenilio 0- 
ro azotas per amoniaką įve 
damas į junginius, kuriais ga 
Ii pasinaudoti augalai. Amo
niakas dabar yra modernaus 
žemės ūkio beveik visas pa 
grindas: be dirbtinių trąšų že 
mės ūkis būtų labai skurdus. 
Sintetinis chlorofilas atidaro 
kelią oro anglies dvideginį 
jun-gti su vandeniu ir taip ga 
minti maisto medžiagas Tą 
privilegiją ligšiol turėjo tik 
žalieji augalai Žmogus vis 
daugiau artinasi prie kosmi 
nių paslapčių.

Mokslą ta pačia kryptimi 
stumia įvairios šalys. Tą ro 
do sintetinio chlorofilo atradi 
mas Parengiamuosius atradi 
mus į sintetinį chlorofilą pa 
darė vokiečių prof Nobelio 
premijos laureatas Warburg 
ir amerikietis dr Burk. Siete 
tinis chlorofilas gali sukurti 
milžinišką maisto gaminių pra 
monę.

V. L.

— Pranas Naujokaitis davė 
mums naują kūrinį — elegijų 
knygą «Akmens širdis». Auto 
rius reiškiasi įvairiose srity 
se: yra pedagogas, laikrašti 
ninkas, Ii eratas. Pernai me 
tais iš spaudos išėjo jo romą 
nas «Upeliui negrįžta į kai 
nus» ir lyrinė poema «Šviesos 
mergaitė*; plačiai žinomas jo 
vadovėlis «Naujoji lietuvių Ii 
teratūra»; dar L etuvojebuvo 
(1930 m ) išleista jo eilėraščių 
knyga «Prie svyruojančių ber 
žų», o dabar vėl pasirodo su 
poezijos knyga — «Akmens 
širdis». Čia jis dainuoja ir a 
i ie miestus su akmens širdi

mi. ir apie mergaitę, kurios 
širdis tarpais suakmenėja. Ele 
gijose paprastai stipriai atsi
liepia gailesio ir skundo to
nas, ir čia to netrūksta; anot 
autoriaus: «Šešėlis tik esu / 
Numirusių šviesių dienų.. »

Autorius mėgsta gamtą ir 
asociacijos keliai jį nuveda į 
ilgesingas svajas; pvz rašyda 
mas apie krintantį sniegą, jis 
mena Lietuvą: «Kai krinta bal 
tos snaigės, / Ilgu ir baisiai 
liūdna / Baltųjų tėviškės lau 
kų». Kryžių vaizdas jį veda į 
gimtąją žemę ir jisai pasako 
jasi: «Bet pavargęs pasaulio 
keliuos, / Vis lietuviško kry 
žiaus ilgiuos: / Praradimoug 
ny / Tik jis vienas skaudan
čią širdį paguos.. » Bet auto 
rius nėra tik skausmingos re 
zignacijos dainius; priešingai 
vietomis jis prabyla su verž 
liu ryžtu: «O taip norėčiau aš 
papliupti / Sodriu pavasario 
lietum, / Paberti pievose žie 
dų gausybę, / Griausminga su 
skambėt daina».

Šalia gamtos, meilės, tėviš
kės motyvų autorius randa 
gaivią jėgą ir religijoje Išgir 
dęs varpus skambant, jis ri
muoja: «Esu nukritęs lapas vė 
juose / Rudens niūriuos, / Bet 
Tavų varpų skambėjime /Gir 
džiu / Velykų rytmečio švie
sas. / Ir pats vėl pumpuru / 
Išsprogt veržiuos / Pavasario 
gaišiuosius spinduliuos Die 
vas jam. nors tarpais yra rūs 
tus. bet visgi — myliu is «ir 
laimina žmogų ir žiedą».

Knyga turi 104 psl., išleido 
«7 teitis», viršelis patrauklus, 
pieštas dail P. Osmolskio.

BAŽNYČ A AUGA

Formozoje yra 27 572 kata Ii 
kai. 1951 m , kai ten nuvyko 
maryknolių misionieriai, ten 
buvo tik 4 OCo katalikų Da
bar ten darbuojasi 69 svetim
šaliai ir 17 kiniečiu kunigų, 
10 kinų ir 7 užsieniečiai bro 
liukai, 55 kinietės ir 21 kitų 
tautybių sesuo vienuolė

Balio veikla per 16 me 
tų. Balio Cent e X Seimui bai 
giama paruošti statistinės ži
nios netik už pastaruosius du 
metus bet ir už 16 Balio vei 
klos metų. Daviniai gana įdo 
mūs, pvz. Seifas per 16 me
tų turėjo pajamų virš dviejų 
milijonų dolerių g ynais pini
gais, kurių didesnę dalį suau 
kojo Amerikos lietuviai Per 
tą pat laiką gėrybėmis Ba fas 
gavo per 7 milionus svarų į- 
vairių gėrybių, kurios vertos 
daugiau kaip 4 milijonus do: 
lerių Tad apytikslė Balio a- 
pyvarta per 16 veiklos metų 
siekia šešis milijonus dolerių. 
Visi tie milijonai jau senai iš 
dalinti. Dabar Balfas veikia 
iš naujai surenkamų aukų.

Smulkios apyskaitos bus pa 
rengtos dešimtajam Baito sei 
mui, kuris todėl turės būt ga
na įdomus.

— Lituanistika Columbijos 
Un versitėte nuo šių mokslo 
metų dar praplečiama įve
dant platesnį literatūros dės
tymo Kursą Amerikos lietu
viai studentai daugiausia nau 
dujas i kali os kursu gi litera

MŪSŲ LIETUVA

Leonardas Andriekus

VIZIJA
Mačiau, kaip iš gilių tamsybių išsinėrė, 
Lyg skaidrios prizmės, tolimi kalnai. 
Ir kokį džiaugsmą jautė paukščiai, žvėrys, 
Tiktai Tu vienas, Viešpatie, žinai

Mačiau, kaip spinduliai kristaluos lūžo 
Ir septyniom spalvom ištryško virš kalnų, 
Mačiau, kaip žalia toga siautės! gegužis, 
Ereliai saulėn išsklaidę sparnus...

Kasdien jie nusileis į tų viršūnių sniegą 
Ir, iyg karaliai po laimėjimų, ilsės - - 
Kas jiems, kad slėnyje upelis neužmiega, 
ir ašaros pasipila iš debesies!

Bus, kaip kristalai, nuskaidrėję metai - - 
Gyvenimas, kaip lūžęs spindulys.
Mes būsim d delį kalnų stebuklą matę, 
Ereliais lakstę tolimoj šaly.

Beratis Vagonas Ateities Susisiekimui
Kelionė tarp miejstų, e.san 

Čių atstume keliu šimtų my 
lių vienas nuo kito, turi tru
kumų ir rei alauja pagerini
mo. Nors lėktuvai skrenda 
greit, tačiau tenka sugaišti 
diug brangaus laiko nuvyki 
mui j aerodromą ir iš jo, o be 
to jie yra mažiau saugūs už 
kitas susisiekimo priemones. 
Gi kelionė traukiniu ar auto 
mobiliu atima daug valandų, 
nes jų greitis neprašoka 8D 
mylių per valan ą Todėl in
tensyviai ieškoma naujų susi 
siekimo būdų, kurie būtų grei 
tesni ir saugūs

Fordo Motorų Bendrovė y 
ra išradusi ir pagaminusi mo
deli beračio vagono pavadin 
to «levacar-. kuris yra tyrimo 
ir tobulinimo stadijoje Tos 
bendrovės inžinieriai Haynes 
ir Jay skaitė referatą apie 
«levacar» Amerikos Mechani
kos Inžinierių susirinkime ir 
Aviacijos konferencijoje. Jų 
samprotavimus čia suglaustai 
pateikiame skaitytojams.

«Levacar» neturi ratų ir to. 
dėl jį galima pavadinti bėru
čiu vagonu. Jis turi atramas 
arba «padus-, kuriais jis re 
miasi ant specialių bėgių Su 
spausto oro srovė, padu-ota j 
«padus», iškelia visą vagoną 
colio dalį virš bėgių tokiu bu 
du. kad vagonas kabo ore 
virš bėgių neliesdamas nei 

tūra galėtų daugiau pasinau
doti naujieji lietuviai studen
tai. Šalia Pennsylvanijos Uni 
versiteto, tai vienintelis uni
versitetas Amerikoje, kur Ii 
tuanistika yra dėstoma kaip 
reguliarus studijų objektas ir 
gaunami studijų kreditai kaip 
ir iš kitų dalykų Pereitais 
metais ir lituanistikai buvo į- 
vestas praktinis dėstymo me
todas — labaratorinės ling 
vistinės pratybos. Plečiamas 
kiek ir lituanistinis skyrius 
bendroje bibliotekoje; būtų ge 
rai, kad leidėjai šiam univer
sitetui siųstų nent po 1 egz. 
ypač mokslinių knygų. I.itua- 
nistiką šiame universitete dės 
to dr. A. Šešplaukis.

— Radio Corporation of 
America pagamino elektros 
generatorių be judančių da- 

bėgių, nei žemės. Lėktuvo ti 
po variklis suteikia jėgą, stu 
miančią vagoną pirmyn, kurs 
juda be trinties nugalėdamas 
lik oro pasipriešinimą. Tas 
pats variklis gali sukti ir kom 
nresorių suspausto oro garny 
bai «Levacar» slysta suspaus 
to oru sluoksniu virš bėgių, 
arba, kitaip sakant, jis lekia 
kaip lėktuvas nekeisdamas sa 
vo atstumo nuo bėgių. Bėra 
čio vagono greitis sieks tarp 
200 ir 500 mylių per valandą 
Jis judės švelniai, netarškėda 
mas ir aekratydamas Judėda 
mas prie pat žemės, jis bus 
daug saugesnis už orlaivius, 
nes motoro sugedimo atveju 
jis susius praslydęs tam ti
krą atstumą be jokio pavo
jaus keleiviams. Suspausto 
oro atsargos pakaks dar trum 
pam laikui iki vagono susto 
jlmo, o jei net suspausto oro 
srovė ir staigiai nutrūktų, va 
gonas. nusmukęs ant bėgių, 
pračiuožtų ant jų pilno grei
čio iki sustojimo 2 mylias. 
«Padai» nuo trinties apsidėvė 
tu ir juos tektų pakeisti, ta
čiau keleiviai paliktų saugūs. 
«Padai» visiškai susidėvi tik 
nuo 7 mylių slidimn bėgiais. 
Beratis vagcnas negali nušok 
ti nuo bėgių, nes tam tikras 
«padų» skaičius apsupa bė
gius. Ar šis išradimas prigis, 
parodys netolima ateitis.

lių, Kurs raketos ar vairuoja 
mo sviedinio išmetamų dujų 
karštį paverčia tiesioginiai į 
elektros energiją Naujas ge 
aeratorius sveria tik 3.5 sva 
rus ir tiekia 270 vatų. Genera 
torius sudarytas ištuš-čiavidu 
rio vamzdžio, kuris uždeda
mas kaip mova ant išmetan
čio liepsnojančias dujas vamz 
džio Generatorius panašus 
elektroniniam vamzdeliui — 
diodui, kuriame elektronai 
nuo įkaitusio katodo teka link 
kito elektrodo. Generatoriuje 
katodą sudaro tuščiavidurio 
cilinderio vidinės sienelė, o 
antrą elektrodą — išorinės ei 
linderio sienelės. Tarp tų dvie 
jų sienelių yra siauras tarpas, 
pripildytas cezio garais. Kai 
vidinės sienelės įkaista nuo 
išmetamų karštų dujų, elek
tronai teka iš katodo į anodą.

I960 m. rugsėjo 24 d.

Alfa Sušinskas

Kantrumo Mokykla

Kiekvienas žino, kad kan
trumas gyven me yra labai 
reikalingas. Bet kaip to kan
trumo įgyti? Kame yra toji 
kantrumo mokykla? — Atsa
kymas — kiekviename žings 
nyje, visur.

Dirbi, mokaisi, o visdėlto 
tavęs neįvertina kaip rei
kiant .. Tačiau tu kantriai dir 
bi, tyliai ir sąžiningai varai 
savo darbą į priekį. Dievas 
mato tavo darbą ir jį įverti
na. Tik nenusimink: tu pats 
sau įrodai, ko esi vertas.

Savo patvariu darbu tu mo 
kalsi ir kantrumo, įsigyji sti
prią kantrumo jėgą, kuri tau 
gausiai atlygins vėlyvesnia- 
me gyvenime.

Bet koks skausmas yra pro 
ga kantrumui ugdyti.

Kiekviena diena yra pilna 
mažų ir didelių progų kan
triam būti ir kantrumui ugdy 
ti. Šeima, mokykla darbovie 
tė, krautuvė, sporto aikštė, 
svečiavimasis, teatras net baž 
nyčia — ak visas gyvenimas 
ir betkuri aplinkuma vis yra 
ne dirbtinė, bet tikra bei na
tūrali kantrumo proga.

Išmintingas kuris nepra- 
žiopso sutiktų progų kantru
mui stiprinti Nelauk pasise
kimo, jei esi nekantrus, pasi 
sekimas ateina tik po kan
traus darbo ir po kantraus lau 
kimo.

Kas yra nekantrus, tas griau 
na ne tik savo, bet ir kitų 
laimę. Nekantrusis yra daž
niausiai nemėgiamas asmuo 
betkurioje draugėje Jis pasi 
daro nervuotas, kitus vargi
nąs, įkyrus Jo darbas dažnai 
yra netobulas. Nekantrumo 
įprotis pakerta žmogaus pasi 
sekimo šaknis.

Tu turi sunkių pareigų ir 
darbų? Kantrumas juos pa
lengvins Nesiseka? Kantru
mas' padės!

— Palaimintasis kantrume, 
tu esi jauno žmogaus pasise- 
kimo laidas ir jo gražios atei 
ties užtikrintojas!

Cezio dujos ionizuojasi nuo 
kontakto su įkaitusiu katodu 
ir sustiprina elektronų tekėji 
mą Elektros energija kuri pa
gaminama tokiu būdu, varto 
jama raketos vairavimo me
chanizmui ir kitiems apara
tams.

V. P.

PALENGVINAMAS ROŽAN
ČIAUS KALBĖJIMAS PA- 
VERGTUOS KRAŠTUOS

Vysk. V. Brizgiai prašant, 
Šventoji Poenitenciarija, Šv. 
Tėvo pavedimu, suteikia vi
siems Pabaltijo kraštų ir. Ru 
sijos katalikams tol, kol tęsis 
dabartinės aplinkybės, šiuos 
atlaidus už rožančiaus kalbė 
jimą ir už Kryžiaus Kelio sto

(pabaiga 4 pusi.)
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«JAUNYSTĖS AIDAS.
I
ji <M L > skvrius jaunimui

Redaguoja Redakcinė K< misija:H - ]
i' Julija Šimonytė, Aloyzas Kuniškis,
j; Julija Jurgelevičiūtė, Danutė Jurevi- j 

čiūtė, ir Genovaitė Svinkūnaitė. į
į: ■ ■ |
ji Raštus siusti — «Jaunystės Aidui», j l| ;
i Caixa Postai 4118

São Paulo.

S. Paulo (Vila Zelinos) lietuviško jaunimo grupė

— Kunigas Juozas Šeškevi 
čius grįžo 4 S. Paulį

Ilgai lauktas Kun. Juozas 
Šeškevičius, Dėdė Juozas, grį 
žo į S. Paulį praleidęs virš 
šešis mėnesius svetingoj Šiau 
rėš Amerikos brolių lietuvių 
kolonijoj dirbdamas ir ilsėda 
mas: vesdamas misijas, pava
duodamas parapijų klebonus 
ir vadovaudamas jaunimo va 
saros stovykloms.

Kun Šeškevičiaus laukė vi 
si, seni ir jauni Netekę jo il
gesnį iaiką visi pajuto, kaip 
jis reikalingas čia S. Ratily
je. Bet ne tik S. Paulio lietu
viai jį mylėjo ir laukė, taip 
pat ir brazilai Kun. Šeškevi 
cius mus taip pat mylėjo, S. 
Paulio neužmiršo Sako, turė
jęs daug pagundų palikti vi
sai Šiaurės Amerikoj, bet mei 
lė Brazilijos lietuviams, ypač 
jaunimui, grąžino jį atgal. Grį 
žo pilnas gražių įspūdžių, nau 
jų idėjų, na, ir atvežęs vi 
siems gausių dovanų.

Jau praėjusį penktadienį ae 
rodrome susirinko didelė lie

(pabaiga iš 3 pusi.)

Čių apmąstymą: dalinius 15 
metų atlaidus už pamaldų ir 
su gailesčiu už nuodėmes bent 
vienos šv. rožančiaus paslap 
ties sukalbėjimą, nors melstų 
si ir be rožančiaus, kuris at
laidų laimėjimui nėra reika
lingas; atlaidus, kurie yra ski 
riami už Kryžiaus Kelių apė 
jimą, Pabaltijo kraštų ir Ru
sijos katalikai gali laimėti, 
vien atkalbėdami 2 i kartų Tė 
vų musų, Sveika Marija ir 
Garbė Dievui Tėvui, drauge 
apmąstant Išganytojo Kryžiaus 
Kelią: Kiekvienai kryžmus 
KeMo stačiai skiriant vieną 
Tėve mūsų, Sveika Marija 
ir Garbė Dievui Tėvui, pen 

tuvių minia. Matėsi atstovai 
beveik iš visų S. Paulo Vilų. 
Visi laukė «Real» kompanijos 
lėktuvo, kuris turėjo atvežti 
laukiamą ir mylimą kunigą. 
Po ilgo laukimo, lėktuvas 
smarkiai vėlino, pamatė jau 
iš tolo sveikinančią susirinku 
sius tą šviesią Kunigo Šeške
vičiaus asmenybę, kuris kar
tu atvažiavo su p-le Nijole 
Vinkšnaityte dalyvavusia Či 
kagos Ateitininkų kongrese.

Sekmadienį 3 vai. po piet 
V. Belos Vytau o Didžiojo mo 
kykios salėje įvyko mūsų Sau 
kiamojo pagerbimas Salė pri 
sipildė svečiais taip, kad tos 
šventės rengėjams buvo sun
ku juos tinkamai priimti bei 
pavaišinti taip kaip kad buvo 
norėta.

Trumpoje meninėje progra 
moję, kurią atliko lietuviškų 
mokyklų mokiniai ir mokslei 
viai ateitininkai, jaunimas pa 
rodė, kad Kuo J Šeškevi 
čiaus jų širdyse įdiegi idea
lai neišnyko, — jie veikė ir 
dirbo kiek leido jų jėgos ir 
aplinkybės.

kis Tėve mūsų, Sveika Mari
ja ir Garbė Dievui — penkių 
Išganytojo žaizdų atminimui 
ir vieną - Šv. Tėvo intenci
ja. Visi Pabaltijo kraštų ir Ru 
sijos katalikai, kol tęsis da 
bartinės aplinkybės, yra dis 
pensuojami nuo vadinamo Sta 
cijų kryželio naudojimo, kurį 
normaliose aplinkybėse nau
doja ligoniai ar kiti negalin
tieji apeiti Kryžiaus Kelių. 
Kryžiaus Kelių atlaidams lai 
mėti užtenka atkalbėti minė
tas maldas, apmąstant Išgany 
tojo kančią, ir atlikti išpažin 
tį bei priimti Šv Komuniją. 
Kas iš ažinties atlikti ir Ko 
manijos priimti negali, užten 
ka sužadinti tobulą gailestį 
už nuodėipes

Dėdės Juozo priimtuvių proga norime tarti nuošir- | 
džią padėką visiems, kurie vienokiu ar kitokiu budu į 
prisidėjo prie tos šventės parengimo Jų yra tiek daug, I 
kad neįmanoma visų išvardinti Dėkojame Liet Sąjun
gai už leidimą nemokamai pasinaudoti ta puikia V. Be
los mokyklos sale, ponioms mokytojoms už parengimą 
meninės dalies, mūsų jaunymo mamytėms už tokius pui 
kius užkandžius, tėveliams, kad neleido svečiams troš
kulį kentėti, tai gerajai poniai, girdžiusiai mus skania 
lietuviška gira, muzikantams linksminusius visus ne tik 
jaunus, bet ir mūsų tėvelius, vienu žodžiu visiems, ku
rie savo dalyvavimu, auka ar darbo prisidėjo orie tos 
šventės jaukios, šeimyniškai lietuviškos nuotaikos.

Rengėja i

Visiems S. Paulo brangiems tautiečiams parodžiu- 
Is siems man tiek daug meilės draugiškumo ir vaišingu

mo per tuos septynerius mėnesius kuriuos praleidau S. 
Paulyje ir taip duorniai mane apdovanojusiems reiškiu 

| gilią pagarbą ir nuoširdžią padėką.
Kun. Jonės Giedrys S. J.

D. Mickutė-Mitkienė

Jaunystės Dienos
Jaunų dienų rugpjūty 
Ko man nelinksmai būti?
Kas gali širdžiai drausti, 
Dainuoti, šokti, siausti..

Svajų svajužės klostes, 
Jauną širdužę glosto, 
Ir lyg verbų kodylos 
į dangų mintys kyla.

Dainuok miela mergyte,
Ko! rugiagėlės žydi, 
Kol rūpestėlių rūkas 
Į kitą pusę sukas...

Atskiestos Darys
Paulius

LAUKĖ šėlo pūga. Pro dau 
bą veržėki vėjas ir vilnim ver 
tė sniegą į mūsų kiemą. Pus
nių keteros siekė palange. 
Nuo jų viesulai šoko sienom 
aukštyn, šliaužė pastogėm ir 
stūgavo, bildėjo ant lubų.

Mama čiužėjo kambariuose 
ramiai, lyg visai nebūtų pū
gos. Aš —- drebėjau, prie 
krosnies prisiglaudęs, ar mū
sų trobelės nesugriaus?

Ji uždegė lempą ir grįžo 
virtuvėn Nudžiugau ir norė
jau kažką čiauškėti, bet — ji 
buvo liūdna. Ji kraustė ir 
tvarkė stalą, aš gi,'’nuslinkęs 

•ai ‘Aa’.'<w'«jnry 

nuo suolo,:dėjau*malkas ant 
krosnies Tada prisiminiau, 
kad lauko durys neužsklęs
tas • Mama pamiršo!

Vėlus laikas privertė visus 
užbaigti tą gražią ir linksmą 
šventę

JURKUS

Ji vėl išėjo į kitus kamba
rius. Tai buvo vienintelė pro 
ga nepastebėtam nubėgti ir 
uždaryti duris.

Šokau į priemenę Kamine 
kažkas suūžė, ant aukšto su
bildėjo. Širdis suplakė. Norė

S, Paulo (Vila Zelims) lietuvi ko jaunimo grupė

jau šaukti, bet ranka užkliu
dė skląstį. Greit užsiūmiau jį 
ir nerte įnėriau vidun. Susi
rangiau prie krosnies ant šuo 
lo ir pamažu nusiraminau.

Nešdama drabužius, grįžo 
mama. Norėjau kad prisimin 
tų duris, bet ji nė žodžio ne
tarė Ji pataisė m; no lovą, pa 
siėmė storą it m šiolą knygą, 
atvožė ir pradėjo skaityti. Ši 
knyga man nepatiko. Iš kiek 
vieno puslapio žvelgė atsisky 
rėiiai, užsivilkę ašutines, ir 
sakė graudžius pamokslus Ra 
miai ir vienodai judėjo jos lū 
pos. Kartais sustodavo, pridė 
davo pirštą prie skaitomos ei 
lutės ir susimąstyd ivo.

Supratau.- nedera man kal
binti Nuėjau ir tylus lindau 
j patalėlį Susigūžęs girdėjau 
kaip čeža knygos lapai iriau 
ke dūksta pūga. Prisiminiau 
užsklęstas duris, ir man pasi 
darė gera Ji tikrai dar kel
sis, o aš tada pašoksiu ir pa 
sakysiu.

Mama skaitė ir skaitė. Tai
siaus! jau snausti kai sukau 
kė baisus vėjas, sudrebėjo vi 
si pašaliai ’’uoliausi iš lovos 
ir išsigandęs nubėgau pas ma 
mą. Ji pakėlė ' kis į lubas pa 
siklausė ir tik Lida atsisuko.

— Ar sukalbėjai poterius?
— pakdaueė manęs

— Kaipgi!
— Ar prisiminei keleivius?
- Bet ;<as tokią naktį ke

liauja, mama?
— Vargai n reikalai išveda 

žmones, vaikeli.
— Juk gili uaklysti!
Ji pasižiūrėjo \ mane ir į 

langą užvožė knygą ir nusiė 
mš akinius.

— Visaip kartais atsitinka. 
Prieš daugel meti:, — pradėjo 
mama. — mūstĮ miestelis turė
jo tokį paprotį b-ai siausdavo 
audros gyventojai ant lango 
pastatydavo lempą ir palikda
vo atsklęstas duris Nors lem
pelės buvo mažos lyg gpyguo 
lėlis. bet pakeleiviai ,,i.siė tolo 
matė ir galėjo užeiti; kiekvie 
ną trobelę lyg į savo mamus

(B. D.)
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NATŪRALIZACIJOS DOKUMENTUS j
Jums greitai, pigiai ir sąžiningai gali sudaryti ko- | 

inercinė raštinė «LITUANICA» Rua Florencio de Abreu, i 
157, 2.0 andar, Conjunto 204, Tel. 33-6276, Adresas laiš- | 
kanas:*«LITUAN!CA» Caixa postal 7S88, São Paulo.

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

GEROS ŽINIOS
JAU GALITE PADĖTI SAVO ARTIMIESIEMS 

LIETUVOJE IR SIBIRE

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

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

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

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

arba pasiunčiame naują.
Kreipkitės pas:

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

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ

Vincaš /Povilaš TdãbeHj
LIETUVIS ADVOKATAS

Kai Jums reiks kokio nors patarnavimo, 
kreipkitės į savo tautietį

RAŠTINE REZIDENCIJA:
Rua Boa Vista, 133 nAnm Abauna, 36

O. 1AUJÁJ -r r - 1 tv5^ andar - sala 11 Moinho velho.
Fone 63-6273

PRANAS & CIA. LTDA
Madeiras em geral

SĖDE: Rua México, 98 - 9.o - sala 904 — Fone: 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 į chirurgą dantistą
JÍL. Jtlayto de Clranęa Camay go,

kuris nesenai atidarė savo kousultorija Vila Žolinoje 
RUA MAN Al AS, 267. Priima: pirmadieniais, trečiadieniais 
ir penktadieniais nuo 8 vai. ryto ligo 10 vai. vakaro.

w.i)iį«iw x r i yirTT.Tr--?? rmmrt&vtrrfnrvrrii i bit i «r u r»r-r—iTrr«rTW«t on w mx. t f i».'i«um»

Didelis pasirinkimas medžiagų ir skoningas 
pasiuvimas, LAURO SANDRON vyriškų rūbų

SIUVYKLOJE LAURO )

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

Medžiaga parduodama ir išsimokėjimui į
Ateikite ir įsitikinkite medžiagos ir darbo kokybe ir kaina i

KiilíiaSiítilftllíJiH»»! IWIItll!ll«l,íllinimil!l'.lllllltillllffll1lll«HII iH'lfMil 11 «■ m lllitl U' II IMI U II I' !* U I' II III III ili.iiMil.n_

ESCRITÓRIO CONTÁBIL «V. ZELINA» į
IRMÃOS BAUŽYS Į

Rsglotrndo no Cl R1 C1 oob o n.o 551 =

Pęa. S. José Campos, 8 S/ 2 - V. Zelina - S. Paulo f
Telefone 63-6OO5 s- . __________
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Aberturas de firmas 
Encerramentos de firmas 
Transferencias de firmas 
Contrat. na Junta Comercial 
Diskai. na Junta Comercial 
Escritas Fiscais 
Escritas Comerciais

HORÁRIO das

Contratos de locação |
Cartas de Fiança |
Requerimentos S
Balanços |
Alvarás diversos
Seguros de Fogo e B
Seguros de acidentes g

è
8 ás 19 horas. g
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EJCRITCRIO CWTAEiiL

J^aâcimento

Irmãos Nascimento
REG. C.R.C. $P. Nro 1.48*

Atlieka firmų atidarymus, perleidimus, komercines 
ir industidalines apyskaitas, sutvarko dokumen

tus, sudaro sutartis surašo prašymus ir ki- 
toš rūšies darbus atlieka.

.Juridinis Departamentas — Nejudomo turto pardavimas 
| Av. Zelina, 831 — Vila Zelina — Tel. 6.3-7140 - S. Paulo

Skaitykite «Músu Lietuva»

LIETUVIŠKŲ PAMALDŲ KA 
LENDORiUS

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

Utinga 17.00 vai.,
Trečią:
Agua Rasa 8 vai.
Moinho Velho 11 vai.,
,Lapa 16 vai.,
Paskutinį:
Vila Anastacio 8,30 vax.,

Dovanos Giminėms
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.

SIUVĖJAS !
PO VILAS AM BROZEV IČ; US 
Rua Inhagapi, 9 - V. Zelina 
(prasideda iš Av Zetina 595)

VIEN’N^' LAI ATSTOVAI GARSIOJO VANDENS L I N D O T A

BiDMÂOjf CAKKirra ™
Lindoya vanduo yrt ôôxiai žinomas gėrimas, 
kurio puikų veikimą į žmogaus sveikatą jau 
visi yra vienbalsiai pripažinę. Pabandykite, 
įsitikinkite ir visados naudokite!

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

Caixa Postai 3967 S Ã O P A U L O

I PREKYBOS NAMAI SPRINOYS & CIA. II F o
I Pęa. S. José dos Campos, 1 • V. Zelina - Telefonas 63-59151
;; . «b
•* S*

H* QelezieJ išdirbiniai ir dažai viškaš elektroj |
° * • • y • e e «í

h įrengimai namu reikmenš ir zaišlai?
y ivaitiaašioš dovanoj viJomJ progomš, |
■ ■ “■
■° !!
:: «

■ u "•
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ATSIŠAUKIMAS į SÃO PAU
LO LIETUVIUS.

Malonūs Tautiečiai, 
gal ne vieno širdyje liko gy 
vas prisiminimas 35 metų Lie 
tuvių Išeivijos sukakties, ku 
ri buvo taip gražiai atžymėta 
S. Paulo mieste Iškilmingos 
pamaldos Katedroje pilnutėlė 
je pamaldžių žmonių, tarpe ku 
rių gražiausia spalvuota puokš 
te išsiskyrė mūsų jaunimas 
tautiniais rūbais, didingai nu 
skambėjęs mūsų Himnas Au
kos pakiiėjimo metu, tai bu
vo lyg apoteozė Lietuvio Išei 
vio Brazilijos žemėje. Jaukia 
me popietyje italų salėje ma 
tėme mūsų tautos gražų atža 
lyną taip rūpestingai atlikusį 
lietuvišką programą. Viskas 
buvo jaudinančiai gražu, mie 
ia, sava...

Po viso to negalime užsida 
ryti ir vėl savo kasdieninių 
rūpesčių asmeniniame lukšte. 
Negalime leisti lietuvybės skai 
driajam ežerėliui apnykti plū 
dėmia jį reikia nuolatos ir 
nuolatos gaivinti besiveržian
čia šviežia srove išeinančia 
iš mūsų pačių sumanymų ir 
norų

Todėl PraziMjos Lietuvių 
Bendruomenės Tarybos var
du kviečiami VISI LIETU
VIAI. visi kurięms lietuvybės 
išlaikymo problema yra bran 
gi, į SUSIRINKIMĄ kuris 
įvyks š.m. rugsėjo m. 25 d 3 
vai. p p. V. Zelinoje, Šv. Juo 
zapo mokyklos patalpose.

Dienotvarkėje bus referuo- 
ruojamos rezoliucijos išneš
tos š.m rugpjūčio 13 14 die
nomis sąryšyje su 35 metų 
Išeivystės jubiliejumi, taipo
gi bus svarstomi pagrindiniai 
tose rezoliucijose iškelti klau 
Simai.
Brazilijos Lietuvių Bendruo

menės Tarybos vardu:
Prezidiumo Pirmininkas 

Henrikas Valavičius,
Prezidiumo Vice Pirmininkė 

Marija Remenčienė,
Sekretorė Halina Mošinskienė.

Lietuviškas Grožio Salonas

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

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

mandagiai, greitai ir sąžiningai patarnaus.

FOTO BORIS

daro fotokopijas: Modelo 19, metrikų ir įvairių kitų do
kumentų. Darbas atliekamas greitai. Taip pat patvirti
nama tabelione Iš senų fotografijų daro naujas, mažas 
ir dideles. Atlieka reportažo darbą, vestuvėse, krikšty

nose. Taip pat atlieka artistiškas nuotraukas.
Fone: 36-4798. Rua Libero. Badarô, 443

« V E N U S »

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

ANTAN© ©AVIL©NI©
Manufatura de «Botões Estrela»

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 
lietsargiams dalių.

KIRPIMO IR SIUVIMO MOKYKLA

"icruA”
Mokina kirpimo siuvimo, madų mede 
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 ——

«MUSŲ LIETUVOS» PRENU
MERATORIAI IR RÊMÊJAI

Rėmėjo prenumeratą 700 cr.; 
Vaclovas Girnis.

500 cr.: Stanislovas Nacas, 
Kazimieras Juknevičius,

Prenumerata pusę metų: 
230 cr.: Petras Jocis, 200 cr: 
VI. Česna.
Garbės prenumerata UTO cr.: 
KAZIMIERA* JANULEVIČIUS

— P-lė Irena Mošinškytė 
po skaudžios kojos operaci 
jos grįžo iš ligoninės namo.

— Vygandas Navickas va
žiuodamas motociklu sunkiai 
susižeidė.

— Vila Anastacio lietuviams 
pamaldos šį sekmadienį, bus 
ne 8,30. bet U,30 vai. kurias 
laikys kun J. Giedrys S J , o 
giedos Liet Kat Bendruome
nės choras šš Vila Zelinos. 
Choro pirmininkas J. Bagdž'ius 
nors nesenai dar po operaci
jos, tačia<u kariu su choru 
vyks j V. Anastacio.

Po pietų 1 vai. lietuvių mo 
kyklos salione bus graži me 
n nė programa, kurią išpil 
dys tas pats V. Zelinos lietu 
vių choras.

Kviečiame nuoširdžiai visų 
V. Anastacio ir gretimų vilų 
lietuvius dalyvauti tose iškil
mėse, — dalyvavimas nemo
kamas.

A
— Kun. Dr P. Daugintis S. 

J. rugsėjo m. 23 d atvyko į 
São Paulo pakeisti kran. J Gie 
drio S J , kuris čia sėkmingai 
darbavosi virš sep ynių mė
nesių Kun Dr. Daugintis S. 
Paulo lietuviams geraa pažįs
tamas. nes čia jau ilgoką lai 
ką tarp lietuvių yra darbavę 
sis Daug yra padėjęs ir spau 
dai savo įdomiais straipsniais 
ir surinkęs nemaža naujų pre 
numeratorių.

—- Praėjusį sekmadienį bu
vo pakrikštytas Vila Zel noj 
Albinos ir Algimanto Saldžių 
sūnus Robertas Jonas. Krikš-

Ar Prezidentu bus Nixonas, ar Kennedy - Ameri 
kos laikysena Pabaltijo laisves klausimu nepasikeis 
Vieno ir antro kandidato perspektyvos kabo «lyg ant plauko».

Lietuvių vaidmuo ir Lietuvos reikalai

(E) Mes lietuviai — ir kitos 
Pabaltijo tautos - dideliu su
sidomėjimu žiūrime į besiar- 
1 inančius J u n gt A merikos Vals 
tybių prezdento rinkimus, 
įvyksiančius š m. lapkričio 
mėnesį. Registruojame kandi 
datų į prezidentus pasisaky
mus: Gallupo duomenis apie 
gyventojų apklausinėjimus ir 
pan. Iki paskiauso laiko Ame 
tikos gyventojų dauguma, at
rodo, vis dar linksta į respu
blikonų kandidatą — dabarti
nį viceprezidentą — Nixoną. 
Bet jo persvara, procentais i- 
mant. ne kajrtin kiek didelė, 
vos nenketas ar kiek procen 
tų Keletas neapsisprendusių 
balsuotojų nuošimčių gali rin 
kimų dieną visa nulemti ir į 
vieną ir į Kitą pusę Visa ka
bo lyg «ant plauko». Gali bū
ti išrinktas viera®. gdi būti 
išrinktas ki as kandidatas Kai 
kurie rinkiminės kovos reiš
kiniai dar labiau pasunkina 
aiškiau pramatyti, kuris kan 
didatas bus išrinktas respub
likonų Nixonas. ar demokra
tų Kennedy O vienas tų reiš 
kinių - štai koks:

Viceprezidento Lodgės kandi
datūra t uskaldė kataLkų balsus

Kaip žinoma, šiuose rinki 
muose po ilgo laiko (po 32 me 
tų) vėl išstatytas kandidatas 
katalikas ^Kennedy) Kaip Gal 

to tėvais buvo jaunojo gimi
naičiai Ana ir Stasys Koralke 
vičiai Krikštino Prtl P. ha-, 
gažinskas Alb. ir Alg Sal
džiai gyvena Ypirangoje rua 
Silva Bueno 2511. kur turi di
delę dažų krautuvę.

— Šį sekmadienį, rugsėjo 
m. 25 d. 15 vai. Vila Zelinoje 
šaukiamas Brazilijos Lietuvių 
Bendruomenės Tarybos narių 
ir visuomenės veikėjų susi
rinkimas Tarybos nariams da 
ly va vimas privalomas.

— I aiškai: P. Kozakui, M 
Vinkšnaitienei, A. Vasiliaus 
teienei. N Vinkšaaitytei; E. 
Bacevičienei. Pr. Lukaševi- 
čiui, A. Lazdauskui, T Kize- 
liauskienei, S. Pakalniui.

I u p o a pk tau sinėjįmai parodė 
Kennedy vejasi'■respublikonų 
kandidatą Nixon vos keletos 
nuošimčių skirtumu Respubli 
konai. iš savo pusės, padarė 
tokį žygį, kuris gali rinkikų 
katalikų nuotaikas pakreipti 
gerokai į respublikonų pusę. 
Čia turima galvoje respubli
konų sumanymą kandidatu į 
viceprezi en&us pastatyti Ca
bot Lodge, kataliką, JAV de
legacijos vadą Jungtinėse Tau 
tose, kur jis daug kartų labai 
sėkmingai kovėsi su sovieti
niais delegatais, apgindames 
Vakarų pasaulio pozicijas.

Kaip informuoja “Eltos In 
formacijų” Amerikos rinkimi
nės kovos stebėtojas, toji Lod
ges kandidatūra į viceprezi
dentus suskaldė katalikų bal
sus. Vieni, kaip iš pradžių 
taip ir dabar palaiko ka^Lką 
kandidatą į prezidentais Ken
nedy. o kita dalis katalikų 
linksta į respublikonų kandi
datą Nixoną kaip tik dėlto, 
kad kandidatas į viceprezi 
dentus yra geras katalikas ir 
sėkmingas valstybininkas po
litikas i odge. Sunku prana
šauti.. kokius tai gal* turėti 
padarinius rinkimų dieną Kaip 
pastebi “ E. I. " bendradarbis 
kartu su didesniu katalikų 
veržlumu politiniame gyveni
me, politinis svoris ateityje 
galėtų išsprukti iš anglų airių 
rankų, jei ir ne visai, tai bent 
dalinai. Gali tekti daugiau 
skaitytis su italais lenkais 
ir kitais katalikų bažnyčios 
šalininkais, kurie rinkimini
ams kandidatams gali duoti 
daug balsų.

Iš kitos pusės, pajudėjo kai 
kurie Amerikos piot-estantų 
sluoksniai. Nors ir preziden
tas Eisenhoweris ir respubli
konų kandidatas Nixonas ir 
demokratų kandidatas Kenne
dy pakartotinai pabrėžė, kad 
jie rinkiminėje kampanijoje 
nėra linkę panaudoti religinių 
-bažnytinių klausimų ir sten
gsis juos iš rinkiminės propa
gandos išjungti - sunku išven
gti kad kai kurie protestantų 
sluoksniai imtų kovoti į rieš 
kataliku kandidatą Kennedy. 
Jie jam prikiša, kad, išrinkus 
jį prezidentu, svetimos jėgos
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(suprask: 
ginti daryti į g 
vyriausybę 
ta vertus, 
merikos katalikų bažnyčios 
veikėjai taip pat išvysto savo 
veiklą už katalikų kandidatą 
Kennedy prieš Nixoną, nors, 
kaip minėjome, abu kandidê® 
tai pasire^kė prieš relisHjo 
į jungimą į rinkiminę kampa 
biją.

Kas mums svarbiausia
Mums lietuviams, žinoma, 

pats svarbiausias klausimas, 
kaip žiūri ir vienas ir kitas 
kandidatas į prezidentus į Lie 
tuvos ir kitų Pabaltijo tautų 
laisvės reikalą. Esame jau an 
ksčiau išdėstę, kad ir Nixo
nas. ir Kennedy ne kartą yra 
pasireiškę kaip aiškūs Pabal 
lijo tautų laisvės draugai. Jie 
tai patvirtino dar ir paskuti
niais laikais. «E.I.» bendracar 
bis pastebi, kad JAV visuome 
nėję pastarais laikais vystąs 
tam tikras pe silaužimas. To 
bendradarbio nuomone, JAV 
gyvenime pradėjo lyg kiti vė 
jai pūsti, gal kiek palankesni 
takioms mažoms tautoms kaip 
Lietuva Dabar jau ir patiems 
žymiesiems JAV vaiiuo o.ams 
pasidarę būtina daug au susi 
pažinti su kraštais pr-ie Baltį 
jos už geležinės uždai gos; 
Nuolatinis lietux i*kų jų ir kitų 
veiksnių aiškinamasis darbas 
čia taip pat savo daro.

Kai dėl abiejų k ndidatų 
bendros laikysenos sovietų 
Sąjungos atžvilgiu, tai toji lai 
kysena yra aiškiai tvirta., ryž 
tmga Chruščiovo ir apskritai 
Maskvos grubi laikysena Va
karų atžvilgiu tą prezidento 
kandi atų ir visuomenės ryž
tingumą dar sustiprino Nau
jasis prezidentas — ar tai 
bus Nixonas ar Kennedy — 
turės atsižvelgti įį Amerikos 
visuomenės masių nuotaikas, 
kurios pastarais laikais pasi
darė labai antisovietinės

Lietuviai Amerikos piliečiai 
ir šį kartą yra susiskirstę į 
respublikonus ir demokratus, 
kaip ir ankstesniuose rinki
muose. Yra lietuvių, turinčių 
žymią įtaką respublikonų vir 
Šūnėse, yra lietuvių, kurie ne 
mažą vaidmenį vaidina demo 
kratų viršūnėse Yra lietuvių, 
kurie ir su vienos ar su ki
tos partijos kandidatu į prezi 
dentus yra artimai asmeniškai 
pažįstami Ar vienas ar kitas 
laimės - lietuvių ryšiai su Bal 
taisiais rūmais nenutruks.

Chruščiovo viltį pakartoti
nai reikštą po viršūnių kon
ferencijos Paryžiuje susprog
dinimo. būtent, kad sekantis 
Amerikos prezidentas koeg
zistencijai su Maskva būsiąs 
palankesnis, negu dabartinis 
prezidentas, tikriausiai nepa
sitvirtins. Nebent Kremlius 
radikaliai pakeis savo politi- 
tiką Bet tuo atžvilgiu šiuo 
metu nėra nė mažiaisių duo
menų.
«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 Ta
tai, 26, Casa Verde,

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

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

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

VI. Pupienį, Rua Lituania 
67, Mooca,

B. Tubelį ir Kučinską, Mo 
nho Velho

St. Jurevičių ir Stočkų Par 
que das Nações.
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