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Kuba puolimo laukia?...

Kubos komunistų manevruo 
jama vyriausybė, paskutiniu 
metu skelbia, kad greitu lai
ku laukia amerikonų užpuoli 
mo.

Kas bent kiek orientuoiasi 
šių dienų politikoje, labai ge 
rai žino, kad Amerika nepuo 
lė ir nepuls Kubos Fidel Cas 
tro su visu savo štabu jaučia 
ir žino, kad jo vyriausybės 
mėnesiai, o gal tik savaitės 
jau yra suskaitytos. Kontrare 
voliucija gali prasiveržti bet 
kurią valandą. Bet toj kontra 
revoliucijoįje nedalyvaus nė 
vienas Amerikos karys. Prieš 
Fidel Castro kovon stos pa
tys pavergti ir tarptautinio

komunizmo išnaudojami Ku
bos gyventojai. Bet Fidel Cas 
t”O negali sakyti, kad patys 
kubiečiai prieš jį ruošia gin
kluotą sukilimą. Jis nori Ku
bos liaudžiai akis apdumti iš 
galvodamas pasakėlę apie lau 
kiamą užpuolimą Tai yra no 
ras Kubos gyventojų dėmesį 
nukreipti į nesamą priešą.

Tiesa, Amerika turi karo 
laivyno bazes Kuboje. Užpuo 
limo atveju ji jas gintų. Bet 
gynimasis nėra užpuolimas

Šiomis dienomis Kubos vy
riausybė nusavino 167 firmų 
nuosavybes. Tai vis faktai ro 
dantieji santykių įtempimą.

Vokiečiu bazės Prancūzijoje
Prancūzijos užsienio rc-ika už 145 kilometrų nuo Pary 

lų ministerija pranešė, kad 
spaliaus mėn. 25 d. buvo pa- 

. sirašyta tarp Prancūzijos ir
Vokietijos sutartis, sulig kuria 
prancūzai leidža apmokyti Va 
karų Vokietijos karius Pran
cūzijos teritorijoje. Vokiečiai 
turės Prancūzijoje ir sandė
lius reikalingų reikmenų ka
riuomenei aprūpinti. Nors 
smulkmenų dar nėra paskelb 
ta, bet yra numatyta, kad v0 
kiečių bazės bus pietvakarių,

Rusijoje, taigi ir Lietuvoje, 
1961 m. sausio mėn 1 d. įve 
darni nauji rubliai Nuo tos 
dienos senesnieji rubliai bus 
keičiami santykiu 10 senųjų 
rublių į vieną naują. Šiuo me 
tu Lietuvoje ir visoje Sovie
tų Sąjungoje atliekamas mil
žiniškas darbas visose įstai
gose. įmonėse, kolchozuose 
perskaičiuojant senus rublius 
į naujus.

Sovietų Sąjungos fir&ansų 
ministeris Garbusovas nese. 
nai patikino, kad neturima 
galvoje rublio, p grindinę per 
kamąją galią pakeisti o tik 
įvesti naujus rublių bankno
tus ir monetas Rublių pakei
timas truks tris mėnesius. Kuo 
sausio 1 d visos kainos, visi 
uždarbiai, visi mokesčiai, ge 
ležinkelių ir kiti tarifai bus 
10 kartų mažesni. Pavyzdžiui 
kas kainavo 200 rublių, rei
kės mokėti tik 20 rublių

Su kainų sumažinimu bus

BERLYNO KRIZĖ ARTĖJA....

Prancūzijos vyriausybė įs
pėja, kad didelė Berlyno kri
zė artėja, kurią laisvas pa
saulis vieningas privalo sutik 
i šitaip pareiškė užsienio 
reikalų ministeris Couve de 
Murville, tą pat pakartojo 
ministeris pirmininkas Michel 
Debre parlamente debatų me
tu. Šitas didysis Berlyno kri- 
zis kilsiąs pavasarį, turint dė 
mesį pasakytas Kruščiovo 
paskutiniu metu grasinančias 
kalbas.

Šia pat proga ministeris 
pirmininkas pareiškė, kad 
Prancūzija turi atominius gin 
klus ir yra pasiryžusi suda
ryti bendrą atominę strategiją 
su Amerika ir Anglija

— Vakarų Vokietijos minis
ters pirmininkas Adenauer 
kalbėdamas krikščionių de
mokratų parlamentarų susi 
rinkime pareiškė, kad apsi
moka kalbėti su Kruščiovu 
apie pagerinimą vokiečių ru 
sų santykyų. Tačiau pasitari 
mo turinio nepareiškė.

ir Prancūzijos komunistai ke 
lia trukšmą.

Kode: vokiečiams reikalin
gos bazės Prancūzijoje? Čia 
jau yra strategijos reikalas, 
kaipo savisaugos priemonė 
prieš galimą komunistų užpuo 
limą Prieš kiek laiko vokie
čiai panašias derybas yra ve 
dę ir su Ispanija, bet dar ne
baigtos.

karų delegatų, galima laukti, 
kad pavergtųjų tautų klausi
mas nekartą atsidurs diskusijų 
objektu.

METINĖ V LIKO SESIJA

Vokietijos vyriausybė per 
savo ambazadorių Maskvoje 
įteikė memorandumą del vo
kiečių kalinių repatriavimo.

Vyriausiojo Lietuvos Išlaisvi
nimo Komiteto metinė sesija 
įvyks 1960 m lapkričio mėn. 
11-12 dienomis. New Yorke.

Visos įeinančios į VLIKĄ 
politinės grupės ir rezisten
ciniai sąjūdžiai siunčia po 
tris 
bus

atstovus. Dienotvarkėje 
pranešimai, diskusijos, 

tarptautinės padė- 
vertinimas, Lietuvos lais-

— Venezueloje kairysis ele 
mentas buvo suorganizavęs 
demonstracijas, kurios grėsė 
išsiplėsti į platesnio masto 
suki imą ir nuversti esamą 
vyriausybę. Vyriausybė ėmėsi 
griežtesnių priemonių tvarkai 
atstatyti. Demonstraeijų metu 
vienas demonstrantas žuvo ir 
keli desėtkai sužeistų. Pasku
tiniu metu panašios demons
tracijos dažnai pasireiškia.

— Pavergtųjų tautų klausi
mas Jungtinių Tautų sesijoje 
gali dar nekartą iškilti, nes 
kolonializmo klausimas bus 
svarstomas Jungtinių Tautų 
plenume, 
kas dar 
d. buvo 
plenumą
grijos ir Tibeto 
(abu klausimai abai jautrūs 
ryšium su visa pavergtų tąu- 

dabarti- 
bei Va

Bet kada? To nie- 
nežino. Spaliaus 11 
nubalsuota, kad į 
turės patekti Ven- 

klausimai

tų problema). Žinant 
nes nuotaikas Rytų

ties 
vinimo klausimas kintančiose 
sąlygose, ’finansiniai ir orga
nizaciniai reikalai. VLIKO 
prezidiumo rinkimai. Šių me
tų pilnaties sesija vyks nepa
prastai įtemptos tarpta tuti- 
nės padėties sąlygose, Teks 
ne tik tą padėtį išnagrinėti, 
bet nužymėti gaires tolimes
niam Lietuvos laisvinimo dar
bui.

Vatikano naujas

PASKYRIMAS VYSKUPUI
VINCENTUI BRIZGIUI

CHICAGO, II. - Vysk. Vin 
centas Brizgys paskirtas pata 
rėjų prie vyskupų ir vyskupi 
jų administratorių komiteto, 
kuris ruošia busimąjį visuoti 
nąjį Bažnyčios suvažiavimą 
Romoje. Apie tai' paskelbė 
Amerikos katalikų žinių agen 
tūra NLWC, gavusi praneši
mą iš Vatikano. Tą žinią taip 
gi pakartojo Chicagos arki- 
diocezijos laikraštis «The
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sumažinti dešimts k ir už 
darbiai. Atatinkamaiišumažės 
ir visos santaupos.

Rusijoje šitoks v 
talioj mas nėra na 
reforma skaudžh 
turinčius didesnius santaupas. 
Turintieji daugiau rublių ir 
juos norėdami iškeisti turi pa 
siaiškinti kaip juos Įgijo. Ar
ba keičia kiekvienam asme 
niui tik tikrą nustatytą sumą. 
Šitokia reforma valdžiai pa
deda sukontroliuoti gyvento
jų finansinį pajėgi rrą ir 
pat metu juos ubagais 
versti.

Lig šiol rublis užsienio 
koje nebuvo nei perkamas, 
nei parduodamas Krašto vi
duje santykyje su doleriu ofi 
cialiai buvo keturi rubliai už 
dolerį Gi juodoje rinkoje už 
dolerį moka ligi 60 rublių.Su 
lig nauju kursu rublis būtų 
du kart brangesnis už dolerį.

jutus kai 
iena. Šita 

paliečia

tuo 
pa-

r;n

New World». Šio laikraščio 
korespondentui vysk. V. Briz 
gys pasakė, jog greitu laiku 
tikisi gauti smulkesnių direk 
tyvų apie savo pareigas.

Mūsų spaudoje yra iškelta 
teisinga mintis, kad laisvasis 
pasaulis niekada neturėjo to 
kibs geros progos kontrofen 
zyvai prieš sovietinį kolonlz 
raą, klip dabar po Kreml aus 
ofenzyvos pastarojoj JT pil
naties sesijoj. Chruščevo pa
siūlyta Jungtinėms Tauten s 
deklaracija prieš kolonizmą 
tam labai gera proga.

Tačiau būtų klaidinga lais
vojo pasaulio kontrofensyvos 
laukti, patiems nieko ta pras 
me neveikiant. Kol «geležis 
karšta», kiekvienas savu kūju 
turi ją «kalti».Kaip «kalimas» 
ligi šiol eina ir kaip jis turė 
tų eiti toliau?

Pavergtųjų Seimas per lais 
vojo pasaulio vyriausybes ir 
jų delegacijas JT, taip pat 
per Europos Patariamąjį Sei
mą daro žygių, kad Kremliaus 
iškeltas kolonizmo klausimas 
būtų įsakmiai Jungtinių Tau
tų praplėstas ir sovietiniam 
kojonizmui

Baltijos Valstybių Delegaci 
jos Pavergtųjų Seime, palai
kydamos Pavergtųjų Seimo 
nusistatymą Chruščevo dėklą 
raciją atkreipti pirmiausia 
prieš sovietinį kolonizmą, sa

— Į Argentinoje gruodžio vo ruožtu primena JT delega 
mėn. pradžioje ruošiamą Pie
tų Amerikos Lietuvių Kongre
są yra pakviestas Jo Eksce
lencija vyskupas V. Brizgys 
iš Chicago ir Europos laisvės 
komiteto pirmininkas Vaclo
vas Sidžifeauskas. Kongrese 
žada dalyvauti atstovų net iš 
Venezuelos.

— Iš Lietuvos pranešama, 
kad spalio mėn viduryje kol 
chozų laukuose dar buvę ne
nukąstų bulvių 53 tūkstančiai 
hektarų. Daug kur bulvių ka
simas dar nė neįpusėjęs,.

— Argentinos vyriausybė 
įteikė Sovietų Rusijos amba- 
zadoriui Nikolai Alexev notą, 
kurioje prašo sumažinti So
vietų ambazados Argent noje 
tarnautojų skaičių Paskuti 
niame diplomatų sąraše so
vietų diplomat]; ių. tarnautojų 
skaičius yra penkiolika Ar 
gentina siūlo liek tarnautoju 
palikti rusų ambazadoje. kiek 
argentniečiai turi Maskvoje, 
būtent keturis.

Argentina tokius pat reika 
lavimus pasiųs ir kitoms iš 
anapus geležinės uždangos 
ambasadoms.

- Baltų Taryba spalio 8 d. 
Dusseldorfe surengė manifes
taciją. kuri rado platų atgarsį 
Vak Vokietijos spaudoje Ir 
kalbėtojų citatomis buvo 
išreikštas solidarumas su Lie
tuvos Latvijos ir Estijos lais
vės reikalu.

cijoms ir laisvojo pasaulio vy 
riausybėms sovietų agresiją 
prieš šias valstybes ir jų da
bartinę padėtį.

Ši akcija tačiau neapima 
pačios visuomenės, kuri šioj 
dalykų padėtyj taip pat ture 
tų rodyti ne mažiau aktyvu
mo, kaip pav. yra rodžiusi 
dėl Lietuvos atstovybės pade 
ties pakeitimo Vatikane. Visuo 
menės akcija čia galėtų ir tu 
retų pasirodyti bent dviem ti 
tūlais: kaip Amerikos, Kana
dos, Australijos, Argentinos 
ar kurio kito krašto piliečiai 
savo laiškais akinkime savo 
krašto vyriausybes, o kaip 
sovietinio kolonizmo aukos 
savo laiškais akinkime visas 
JT delegacijas kovai prieš So 
vietų kolonizn ą.

Kadangi Chruščevo dekla
racija ir kolonizmo klausimas 
JT dabartinės sesijos po po
ros savaičių gali būti svars 
tomas, laiko yra nedaug ir 
veikti reikia nedelsiant.

Be abejojimo, kur tik gail
ina į bendrą veikimą būtina 
įtraukti ir kitų sovietinio ko 
lonizmo aukų žmones.

Visų JT delegacijų adresas:
To the Delegation of.. .........

United Nations
United Nations Plaza , 
Nėw York, N. Y.
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2 pusi.

— Strasburg© prasidėjo Eu 
ropos Bendrosios Rinkos. Eu- 
ratomo ir kitų šalutinių orga
nizacijų posėdžiai Tarp kit
ko, bus toliau svarstomi bū
dai išvengti muitų karą tarp 
dviejų Europos ūkinių blokų 
(EWG ir EFTA).

— Jau prieš aštuonetą me
tų Skandinavijos valstybės 
planavo sudaryti karinę sąjun 
gą. Bet kai dvi iš trijų valsty 
bių. būtent Norvegija ir Dani 
ja įstojo į NATO (Šiaurės At 
lanto gynybos) organizaciją, 
karinės sąjungos projektas Ii 
ko atidėtas. Jo vieton 1953 
metais susidarė «Šiaurės Ta
ryba», ne kariniais, o ūkiniais 
ir kitokiais sumetimais. į šią 
organizacijų, be Švedijos, Da 
nijos ir Norvegijos, prisidėjo 
ir Islandija bei Suomija. Bet 
ir grynai ūkiniais klausimais 
nebuvo lengva susitarti, ypač 
kai tokia Suomija, Sovietų Są 
jungos prievartaujama, nega
lėjo pilnai organizacijoje pa
sireikšti Planas sudaryti Šiau 
rėš muitų uniją kol kas nepa 
vyko Vis dėlto Šiaurės vals 
tybės buvo priverstos dėtis į 
vieną iš dviejų europinių ūki 
nių blokų, būtent j EFTA. Eu 
ropos laisvos rinkos sąjungą 
Neseniai Maskva, norom ne
norom. sutiko ir Suomijai leis 
ti palaikyti su tuo bloku arti 
mesnius saitus.

AR LIETUVIAI DAUGIAU 
PRITARIA NIXONO. AR 

KENNEDY KANDIDATŪRAI?

(E) Iki Jungt- Amerikos Vals 
tybių prezidento rinkimų beli 
ko jau tik nedaug savaičių. 
Kaip praneša iš JAV vienas 
iš «Eltos Informacijų» kores
pondentų. kuris ypač stebi da 
bartinę rinkiminę kampaniją, 
Amerikos masės dar nėra aiš 
kiai apsisprendžiusi o s . ką 
rinks. Darbininkija savo bal
sus vis atiduodavo už demo

kratus, nes jų valdžia įgyven 
dino senatvės draudimą ir 
šiaip palengvino darbininkų 
būklę Tačiau darbininkai pri 
klauso savo unijoms, one par 
tijoms. Tad balsuoja Kas sa 
vaip Kennedy apsilankymas 
pas Rooseveltienę. kuri i sve 
čius buvo pasikvietusi Chruš
čiovą masėse padarė blogą 
įspūdį. Amerikos masės Chruš 
čiovo nemėgsta Tuo atžvilgiu 
darbininkų masei Nixono kie 
ta laikysena prieš Chruščiovą 
daugiau patinka Tačiau galu 
tinis masių apsisprendimas 
bus tik rinkimų dieną. Vienu 
klausimu abu kandidatai vie 
nodai aiškiai yra nusistatę: 
Amerika turi dar daugiau su
stiprinti savo karines ir ūki
nes pajėgas.

Kokios Amerikos lietuvių 
nuotaikos? Kai kurios grupės 
anksčiau buvo pasiryžusios 
besąlyginiai remti vieną kurį 
kandidatą. Bet jautrus Pabal 
tijo laisvės klausimas verčia 
būti atsargiems ir grupėms ir 
atskiriems balsuotojams Bū 
na tokių momentų, kurie pa
veikia simpatijų rodyklę į vie 
ną ar kitą pusę. Pvz. Ameri
kos lietuviai prikiša Eisenho- 
weriui kad jis per lengvai su 
Maskva elgėsi ir savo pasku 
tinėje ka'boje Jungt Tautose 
iš kurios buvo daugiau tikė
tasi, Pabal ijo tautų laisvės 
reikalo neprisiminė nė žode
liu. Tai jau skaitoma minusu 
respublikonų kandidatui Nixo 
nui, nors šitas jau ir praeity 
je pasirodė Maskvos atžvil 
giu ryžtingesnis, negu Eise 
nhoweris. «E.I.» bendradarbio 
atsargiu vertinimu demokra
tų kandidato Kennedy šansai 
netik lietuviuose, bet ir ben
drai pastaruoju metu atrodo 
truputį geresni, negu Nixono. 
Bet galutinai dar nieko nega 
Įima pasakyti. (Gyventojų ap 
klausinėjimo įstaigų duomenį 
mis Kennedy šansai pastaruo 
ju metu vienu antru procentu 
padidėjo.

MŪSŲ LIETUVA

Vincas Jonikas

Nesurandamas Kapas
Išeinu — tik vėjas liūdnas pasitinka, 
Vienišas, benamis, iš nakties išnėręs.
Žodžiai, kaip į šermenis broliai, susirinko, — 
Jiems tavęs reikėtų, o tavęs nebėra.

Po likimo delnu glaudžiai susigūžę, 
Rodos, pasiguosim ir pasišnekėsim
Vėl pas mus sugrįžtų tolimi gegužiai
Ir ganyklų dienos kaimo palaukėse

Vėlėliau jaunystės ten kviesliai atvyko, —
Mes jau gegužinėj sukome mergaites:
Biro mėnesienoj žvaigždės nuo kasnyKų, 
O širdžiukės džiaugės rinko jas neskaitę

Atmeni, kaip laukas vilnijo, žaliavo.
Viltimi pasėtos noko derlios varpos
Su tavim, oi. daugel ten pakirtom javo, — 
Vasaros nubrendo. mūsų jėgos tarpo.

Tos nutolę dienos visos buvo geros;
Dainele lydėtos prakaitu nuliję;
Jomis vis tikėjom, kol atėjęs karas 
Su mirtim per pusę mus pasicalijo.

A
Tavo kapo jieškant vėjas pasitinka, 
Vienišas, kaip šmėkla iš kapų išnėrus 
Nuogos medžių šakos kuždasi aplinkui:
Jau tavęs nebėra... Jau tavęs nebėra...

hsTÓpininfâs - Ligų Priežastis
DALE oarnegie

Kai pasirodo kur užkrečia 
moi'i liga-šiltinė, vaiku para
lyžius ar desinterija visi la
bai jaudinasi ir bėga-skiepy 
tis. Tačiau moderniosios me
dicinos laikais labai maža 
žmonių miršta nuo tų ligų. 
Betgi nuo susirūpinu,tos emo 
dalinės nervų ligos paskuti
niais 30 metų miršta gal 10. 
000 kartų dengiau. New Yor- 
ko mieste kas dešimtas žmo
gus kenčia dėl nervų pairi- 
mo, daugiausia kilusio dėl su 

sirup nimo ir jaudinimosi.
Štai kaip man apie tai kal

bėjo d ras V. F. Gober, vy
riausias Gulf Colorado ir San
ta Fe ligoninių gydytojas:

— Apie 60% visų ateinan
čių pas gydytojus, galėtų pa
tys pasigydyti. Privalėtų tik 
išsilaisvinti nuo baimės ir su
sirūpinimų ir nemanykite, 
kad jų ligos yra tik įsivaiz 
duotos. Jų ligos yra taip ti
kros, kaip tikras yra dantų 
skaudėjimas, o kartais šimtą

1960 m. spalio 29 d.

kartų baisesnės. Kalbu apie 
tokias ligas, kaip nervinio po 
būdžio nevirškinimas, širdies 
sutrikimas, nemiga, kai ku
rios rūšys pilvelio vočių, gal
vos skaudėjimo ir paralyžiaus.

Pilvelio žaizdos

— Žinau, M tvirtinu Ir aš 
pats 12 metų kentėjau dėl pil 
velio voties. Mat, baimė iššau 
kia susirūpinimą. Susirūpini
mas padaro žmogų nervuotą 
ir įsitempusį, veikia į vidurių 
nervus bei liaukas, pakeisda
mas normalias virškinimo sul 
tis į nenormalias. Taip daž
nai iššaukiamos vidurių vo
tys ir žaizdos.

Todėl d ras J. F. Montague 
ir pareiškė: «Vidurių votys ky 
la ne nuo to, ką mes valgo
me: jos kyla nuo to, kas mus 
ėda!»

Tai patvirtina ir Mayo Kli
nikos 15 0 0 ligonių su virški 
nimo sunkumais tyrimo davi 
niai. Keturi iš kiekvieno pen 
keto tų ligonių neturėjo jo
kios fizinės, kūniškos priežas 
ties savo ligai Baimė, susirū 
pinimas, neapykanta, didelis 
egoizmas ir nepajėgumas pri 
sitaikinti kietoms gyvenine 
aplinkybėms yra didžiausia 
dalimi kalti už vidurių votis 
ir kitas jų ligas Gi tos pačios 
klinikos gydytojas H C. Ha- 
bein metun ame gydytojų są
jungos susirinkime pranešė:

— Iš mano tirtų 176 verslo 
žmonių, vidutiniškai 44 metų 
amžiaus, daugiau negu 
trečdalis kentėjo šį 
uos tris įtempto gyvenimu ne 
galavimus: širdies ligą, 
vidurių votis irau k š 
tą kraujo spaudimą. 
Kokią brangią kainą jie su 
mokėjo už pasisekimą vers
le! Ką padės žmogui, jei ir 
visą pasaulį laimėtų, betgi 
netektų savosios sveikatos?

(pabaiga 3 pusi.)

ŽALGIRIO LAIMĖJIMAS IR LIETUVA 
ZENONAS IVINSKIS, Roma

(tąsa)

Abu pusbroliai veikė išvien. 
(J bendrą karo planą jiedu pa 
ruošė taip slapta, kad kryžiuo 
čiui iki paskutinio memento 
nežinojo, kur priešas puls. 
Nežinojo ordinas, kad susijun 
gusios Červinske prie Vislos 
lietuvių ir lenkų jėgos turėjo 
žygiuoti į patį Marienburgą. 
Tas nežinojimas vertė kry
žiuočius savo kariuomenę iš
sklaidyti

Tardamas, kad Jogaila puls 
kairiajame Vislos krante, di
dysis magistras Ulrichas von 
Jungingen pagrindęs ordino 
jėgas surinko prie pačios Vis 
los uSchwetz) O saugoti nuo 
lietuvių įsiveržimo buvo pa
likti pasienio komtūrų dali
niai. Kai ordino su Jogaila su 
tartas paliaubų laikas per šv. 
Joną (birželio 24) baigės prie 
šui suklaidinti, Vytautas iš tie 
su į rytines kryžiuočių žemes 
pasiuntė karių būrii s. Jie pri 
rakino vietinių komtūrų jė 
gas. O Ragainės komtūras jau 
iš anksto baiminosi ir laukė 

prie Nemuno žemupio visos 
lietuvių kariuomenės antpuo
lio.

Dlugošas apie Žalgirį

Neįmanoma čia išsamiau iš
dėstyti sudėtingos eigos v-iso 
karo, kuris ir po lemtingų Žal 
girio kautynių dar užtruko vi 
są pusmetį Nors didysis lie
tuvių ir lenkų laimėjimas la
bai plačiai nuskambėjo Euro 
poje, šaltiniai apie jį yra ga
na spragoti. Daugiausia mums 
patiekė žinių tik vienas lenkt} 
kronistas Dlugošas, kurio tė 
vas buvo dalyvavęs tose kau 
tynėse Bet savo kroniką Dlu 
gošas rašė kaip tik tuo metu, 
kai Kazimiero laikais tarp len 
kų ir lietuvių buvo labai di
delis įtempimas. Kronisto glo 
bėjas buve ne kas kitas, kaip 
Vytauto politikos ir lietuvių 
savarankiškumo didelis prie
šas— Lenkijos kancleris Zbig 
nievas Olesnickis. Nelaimin
ga jo įtaka kurios paveikyje 
Dlugošo kronika tapo perdėm 
tendencinga yra jaučiama ir 
posmuose apie Žalgirį. Oles- 

niekio poveikyje Dlugošas lai 
kė savo pareiga mažinti lie
tuvių ir Vytauto vaidmenį ir 
prirašyti tiesą neatitinkančių 
pastabų

Apie Žalgirį įvairiomis kai 
bomis prirašyta dešimtimis to 
mų ir specialių straipsnių, ta
čiau vis dar tebesiginčijama 
dėl 1-arių skaičiaus bei jėgų 
santykio Kadangi turimieji 
15 jo amž. šaltiniai neduoda 
aiškaus atsakymo, iškilo skir 
tingų nuomonių dėl pačios 
kautynių eigos, o ypač dėl de 
šiniojo sparno, t y. lietuvių pul 
kų pradinio pasitraukimo po 
smarkių kryžiuočiipatakų Įvai 
riai aiškinamos priežastys, ko 
dėl Vytautas ir Jogaila vienas 
po kito nutraukė ordino sos
tinės Marienburgo apgulimą. 
Pagaliau vis dar nesutaria
ma, kas yra buvęs tikrasis 
vadas lietuvių-lenkų kariuo
menės pusėje! Katram priklau 
so tikroji laimėjimo garbė: 
Vytautui ar jo pusbioliui — 
Lenkijos karaliui?

Nelemtos versmių spragos 
Žalgirio jubiliejinius metus mi 
niat vis duoda progos kauty 
nių eigą ir pačią jų reikšmę 
aiškintis šių dienų nuotaiko

se Taip jau buvo iš dalies 
1910 m., kai Vokietijos, Rusi 
jos ir Austrijos imperijų len
kai minėjo nuo Žalgirio pen
kių amžių sukaktį Dar labiau 
tai žymu dabar. Politinės nau 
josios 1 enkijos aspiracijos vis 
dar tebereikaluuja iškelti kiek 
vieną žymesnį lenkų pasireiš 
kimą prieš germanus Tad 
pergalės minėjimo proga len
kų spauda buvo užversta 
straipsniais, kuriuose vertini
mų matas buvo pasiimtas ne 
iš anų laikų. Niekada Žalgi
rio kautynės, kuriu laukuose 
per iškilmes buvo surinkta 
prie naujai pastatyto pamin
klo perą šimtų tūkstančių 
žmonių, nebuvo tiek daug tar 
navusios politikai, kiek šį kar 
tą.

Veiksniai, vedę į pergalę

Kai tokiomis perdaug mo
mento reikalavimams pritai
kintomis nuotaikomis lenkai 
atžymėjo bendrą laimėjimą, 
kas beliko lietuviams pasaky 
ti? Ar bėra prasmės ap.e Žal 
girį kalbėti? Kai kas jau iš 
rez gnacijos siūlė šį plačiai 
nuskambėjusį laimėjimą palik 
ti vien lenkų istorijai. Tačiau 

tai būtų labai neistoriškas 
klausimo pastatymas Šitą per 
galę prieš kryžiuočius reikia 
aiškintis ano laiko rėmuose, 
anot Raukės, ieškant teisin
gai istoriškai ištirti «kaip iš 
tikrųjų yra buvę’. O kai sude 
rinami šaltinių faktai, tėra ga 
Įima tik viena išvada, būtent, 
jog Žalgirio kautynių laamėji 
mas buvo Algirdaičio ir Kęs- 
tutaičio bendro ir sutartino 
veikimo vaisius. Kas neatsar 
giai ima dalinti laimėjimo nuo 
pelnus tarp pusbrolių, paten
ka į perdėjimus. Kiekvienas 
judviejų atliko savo pasiimtus 
uždavinius ir veikė savo sri
tyse. Jeigu karalius Jogaila 
jau vien savo aukštesnio titu 
lo dėka buvo formaliu karo 
vadu, per pačias kautynes le 
miamai pasireiškė Vytautas.

Kokie buvo ryškesnieji vei 
ksniai, kurie vedė į pergalę? 
Karo pasisekimas turėjo pri
klausyti nuo apgalvotos stra
tegijos ir gausiai sutelktos ka 
riuomenrès. Vytautas ir Jogai 
!a 1409 m gruodžio mėn. su 
tarė bendrą karinį planą, ku
ris už pusmečio buvo įvykdy 
tas Susijungusios Červinske 
prie Vislos lietuvių ir lęnkų 
jėgos turėjo žygiuoti į Marien
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(pabaiga iš 2 pusi)

Bet kuris jų darbininkų mie 
ga tikriausiai ramesniu mie
gu, labiau gardžiuojasi valgo
mais ir džiaugiasi gyvenimu 
negu toks jų darbdavys tur 
tuolis.

9 skylės dantyse

Susirūpinimas gali padaryti 
ligoniu net stipriausią žmogų. 
Taip Henry Morgentau, iždo 
sekretorius prezidento Frank 
lin D, Roosevelt laikais, pats 
atidengė, kad susirūpinimai 
gali jį susargdinti iki apkvai 
Šimo Save dienoraštyje jis 
aprašo, kaip jautėsi baisiau
siai susirūpinęs, kai Preziden 
tas, nenorėdamas pakelti grū 
dų kainą, iš karto nupirko 
4.400 <00 bušelių kviečių Tą 
dieną po pietų jis turėjo gul 
ti į lovą..

Tam patvirtinti man užten
ka tik pažvelgti pro manolan 
gą. Štai netoliese vienas na 
mas, kuriame susirūpinimas 
iššaukė nervų pakrikimą 
Kiek toliau yra kitas namas, 
kuriame birža besirūpindamas 
žmogus gavo diabetes. 
Kai biržoje kainos smukdavo, 
tai eukrus jo kraujuje ir šla
pume kildavo.

D ras R. L. Cecik reuma 
t i z m o ir artritis gydymo 
garsus specialistas, išskaičiuo 
ja keturias aplinkybes kurio 
se dažniausiai kyla ši liga, 
būtent:

— vedybinio gyvenimo su 
žlugimas.

— piniginės nelaimės,
— vienatvė ir susirūpinimas,
— nepasitenkinimai, ilgai 

nešioti Be abejo, kyla ir dėl 
kitų priežasčių. Bet šitos yra 
dažniausios.

Net dantų prakiurimus gali 
iššaukti susirūpinimas,sugriau 
damas kalcijaus būtiną lygs-

varą kraujuje. Tai pasakoja 
gydytojas McGonigle apie vie 
ną savo pacientą. Jo dantys 
buvę visiškai sveiki, iki pra 
dėjęs graužts dėl savo žmo 
nos staigios ligos Per tris s'a 
vaites, per kurias jo priesie- 
ga buvusi ligoninėje, jis gavo 
y skyles dantyse.

Susirūpinimas yra taip pat 
priežastimi ir tiroides liaukos 
per stipraus veikimo ir ak- 
nų negalavimo.

Grožio sunykimas

Kartą padariau vizitą žy 
miai kino artistei Merle Obe 
ron. Ji pasakojo:

— Kai bandžiau pirmą kar 
tą įeiti į filmų gamybą, buvau 
labai prislėgta ir susirūpinu
si. Ką tik buvau atvykusi iš 
Indijos ir Londone nepažinau 
nieko, kas man būtų padėjęs 
gauti užsiėmimą Aplankiau 
eilę filmų gamintojų, bet nei 
vienas jų manęs nepasamdė. 
O mano pinigai visiškai bai 
gėsi. Maitnausi tik sausainiais 
ir vandeniu Sykį, pasižiūrėju 
si į veidrodį, pamačiau, ką su 
sirūpinimas buvo padaręs iš 
mano geros išvaizdos — vei 
de buvo prasidėję atsirasti 
raukšlės ir baimingumo bruo 
žai. Tada pasakiau sau: «Ar 
kartais nesi paika? Turi tuoj 
baigti su tais susirūpinimais! 
Vienintelį dalyką, kurį galį 
pasiūlyti —savo gražią išvaiz 
dą — baigi prarasti» Nuo ta 
da ir vėliau ji visada priešin 
da vosi pasiduo susirūpini
mams.

Iš tikrųjų, retas dalykas ga 
Ii taip sugriauti moters grožį 
ir susendinti žmogų kaip su
sirūpinimas Jis išvagoja raukš 
lėmis mūsų kaktą, iššokdina 
žandikalius. padaro žilus mū. 
sų plaukus ir net verčia juos 
pradėti kristi Gali iššaukti

MI.MJ LIETUVA

Halina Didžta.lytė Mošinskienė.

GIMTAJIJ IGMPINYIMĄJ.
Menu gimtąjį kapinyną - 
Ten medžių šakos šešėl us pina. 
Ten - senos liepos, didingi klevai, 
Ten - šimtamečiai ąžuolai 
Sėja giliukes žemėn sauson, 
Laimintos poilsiui žemėn švęston. 
Ten šukė lizdą maža paukštytė, 
Ten suokė krūmuos pilka lakštutė. 
Auštantis rytas ten toks ramus... 
Amžinas miegas ten toks saldus... 
Nūnai, ruduo nudažė lapus.
Tarp šakų juokiasi vėjas žvarbus, 
Aukso lapeliai supasi tyliai, 
Glaudžias prie kapo labiausiai mylimo. 
Tenai jau ilsis mano seneliai.
Dėdės tetulės broliukai, tėvelis.. 
Ten mintys mano skrenda su vėju, 
Nešamos ilgesio ūkanų Vėlinių. - - - 
Statau žvakelę ant brangiausio kapo. 
Glaudžiu prie veido mirusį lapą. 
Dedu orchidėjos gležnąjį žiedą, 
O skausmo ašara skruostu nurieda. 
Nykiai skardena mažytis varpelis: 
«Nebeprabus jau tavo tėvelis...
Jo vėlę supa rankos angelų - 
Ramybę jau neša smilkalai maldų...» 
Verkia žvakelė, verkiu viena 
Miršta orchidėja šalnos pagauta.
Vėlinių ūkanos gula prie žemės - 
Galingos šakos aukštai dangun remias, 
Kaip nebylė malda kantri ir didinga, 
Kaip našlaitėlės rauda graudulinga. - - - 
«Amžiną atilsį. .» - šnabžda sausos lūpos - 
Vėjas, nutilo, tik liepsnelė supas. 
Amžinas poilsis juk ir manęs laukia - 
Vėlių suolelis debesimis plaukia...
Ten aš užmiršta skausmą ir gėlą 
Garbindama Viešpatį greta tėvelio.

įvairių rūšių dėmes, spuogus, 
šašus ir net karpas.

Taip, net karpas! Jų mano 
vienas mokinių buvo gavęs

net 200 ant savų rankų dėl 
didelio rūpinimosi Santykiuo 
se su mergaitėmis ir vyrais 
jos buvo jam tikras pragaras.

1960 m spalio 29 i

Jokie vaistai ir gydytojai ne 
padėjo. Tada nusprendė, kad 
jis turės jas per visą savo gy 
veaimą. Nugalėjimui susirūpi 
nimo ir baimės, kilsiančios 
dėl jų bendraujant su žmonė
mis, tyčiomis jis įsirašė į ke 
lėtą draugiją. Tapo net mėgę 
jų orkestro dirigentu. Po še
šių mėnesių vieną sekmadie
nio rytą išbudęs su nustebi
mu pamatė, kad visos jo kar 
pos per naktį buvo išnyku- 
sios Nusibaigus susirūpini
mui, nusibaigė ir karpos!

Širdies ir proto ligos

Per antrąjį pasaulinį karą 
žuvo apie trečdalis milijono 
vyrų karo lauke Bet per tą 
patį laiką mirė J.A.V-se nuo 
širdies ligų 2 milijonai civilių. 
Iš jų vienas milijonas dėl šir 
dies ligų, iššauktų susirūpini 
mo ir įtempto gyvenimo O 
kas apsakys kokias miities 
agonijas išgyvena širdies an 
gina sergą verslininkai? Dėl 
to d ras Aleksas Carrel tvir
tina:

— Verslo žmonės, kurie ne 
moka kovoti prieš susirūpini
mą, miršta jauni.

Gydytojai apskaičiuoja, kad 
vienas iš dvidešimties ameri
kiečių turės kurią savo gyve 
nimo dalį praleisti beprotna
myje ar panašioje įstaigoje- 
Juk per paskutinį karą iš 6 
kandidatų į kariuomenę vie
nas turėdavo būti nepriimtas, 
kaip protiškai nesveikas ar 
ydingas.

Ir štai kitas beveik oeįtikė 
tinas dalykas - amerikiečių 
^a u g i a u nusižudo, 
kaip žūna nuo 5 paplitusių už 
krečiamųjų ligų. Dėl ko? — 
Didžiausia dalimi dėl susirū
pinimo I Kankinimo kambariuo

(pabaiga 6 pusi)

burgą. Pusbrolių kariuomenės 
buvo surinktos iš savų žemių 
Ragainės komtūro liudijimu, 
iš kiekvieno Žemaičių va's- 
čiaus buvo paimta po 300 gin 
kluotų vyrų. Kai ordinas iš 
vakarų Europos pasitelkė daug 
algauninkų, pusbrolių pulkuo 
se samdytos kariuomenės ma 
žai tebuvo. Jai verbuoti Vy
tautas buvo Jogailai pasiun
tęs 20.000 kapų grašių Ta
čiau tebuvo pasamdyta vos 
viena «vėliava» čekų, kuriems 
vadovavo Jonas Žižka.

Mobilizacinis planas

Nors vakarų Europą ir var 
gino nepaliaujami karai (tarp 
Prancūzijos ir Anglijos tęsėsi 
šimtmetinis karas), tačiau or 
dinui samdinius — algaunin- 
kus rinkti žymiai geriau sekė 
si. Dėl šaltinių trūkumo nėra 
pasisekę iki šiol išaiškinti, ko 
kios jėgos iš abiejų pusių bu 
vo surinktos. Lietuvoje tik 
už šimtmečio (1528) pirmą kar 
tą tebuvo daromi mobilizaci
niai sąrašai, vad. «Popisvais 
ka litovskogo». «Popis» įsak
miai parodė, jog etnografinės 
lietuvių žemės nepalyginamai 
tankiau gyvenamos negu sla
viškosios. Bet pats mobiliza
cinis krašto pajėgumas tada 

paprastai tegalėjo siekti 5% 
visų gyventojų

Kokio dydžio kariuomenės 
ruošėsi kautis. įvairių kroni 
kų duomenimis negalima pa
sitikėti. Tik perdėti šimtatūks 
tautiniai dalyvių jr kritusiųjų 
skaičiai rodo, koki didelį įs
pūdį amžininkams šis karsa 
yra palikęs Dlugošo žiniomis, 
Vytautas esąs atvedęs 40 pul 
kų, o Jogaila — 50 Kadangi 
pulke ar «vėliavoje» buvo skai 
čiuojama 360 karių, Lietuvos 
kariuomenės galėję būti 12010 
o Lenkijos — 15 C00 Ordino 
kariuomenės turėję būti ma
žiau. Iš pačių savo komtūrijų 
surinktus pulkus papildęs 9 — 
10 samdinių «vėliavomis», or
dinas turėjo 51 vėliavą.

«Vėliavos» tačiau tikro jėgų 
skaičiaus neduoda Iš abiejų 
pusių turėjo dalyvauti dau
giau kariuomenės. Pet didi
nant skaičius, vėl buvo per
dėta: būk ordino pusėje buvę 
sutelkta 40.000 karių, lietu
vių ir lenkų — dvigubai, bū
tent 85.0 0 Arčiau tikrovės tu 
ri būti naujai patiekti skaičia 
vimai. jog sąjungininkų buvę 
39.000, o kryžių» čjų — 33 600. 
Kiekviemu atveju kryžiuočių 
kariuomenės negalėjo būti dvi 
gubai mažiau. Karinta jėgų 

proporcija lietuvių - lenkų 
naudai siekė 2:3 ar 3:4.

Operacijų planingumas

Kaip sakyta, iki pat pasku
tinio momento pusbroliams pa 
sisekė nuo ordino nuslėpti sa 
vuosius planus kad ir išsklai 
dę savo kariuomenę ordino 
vadai is aukšto žiūrėjo į prie 
šo karinį pajėgumą Jie abe
jojo, ar lenkų kariuomenė, 
pvz, gaiės per plačią Vislą 
persikelti pantoniniu tiltu. Są 
jungininkai tačiau nugalėjo 
kliūtis, ir Vytautui pavyko jau 
liepoe 1 d. ateiti iki Červins- 
ko Atskirų dalinių susijungi
mas ir pačių operacijų planin 
gumas parodė kad buvo vei
kiama apgalvotai Kai sąjun
gininkai artėjo prie ordino že 
mių sienos (ją perėjo liepos 
8 d). ties Ježevu liepos 5 d. 
atskubėjo Zigmanto pasiunti 
niai, siūlydami taikos dery
bas. Pagal Dlugošą, Jogaila 
pareiškęs, jog jis norįs teisin 
gos taikos. Ji įvyksianti, kai 
Lietuva vėl valdys Žemaičius, 
o Lenkija atgaus Dobryniaus 
kraštą. Tad jungtinė karinome 
nė toliau traukė ordino sosti 
nės link

Gana vėlai tepatyręs Jogai 
los ir Vytauto planus, ordino 

«ėidysismagistras Ulrichas von 
Jungingen skubėjo priešui pa 
stoti kelią Nuo Torno Dreven 
cos krantų iki Loebau liepos 
13 d. atvedęs savo pulkus, ma 
gistras iš pabėgėlių pa*yiė, 
jog sąjungininkai, paėmę Gil- 
genburg. žygiavo ennebergo 
kryptimi. Kryžiuočiai patys 
numatė kautynėms vietą Bet 
iki kol sąjungininkus luje vie 
toje pasitiks, nakties metu (iš 
liepos 14 į 15 d ) jie turėjo 
dar skubiai nužygiuoki tris 
mylias kelio. Jie užėmę plotą 
tarp kaimų Tannenbergo <«Eg 
lėkalnta») ir Gruenwaldo («Žai 
girta»), o lietuvių - lenkų ka
riuomenė išsidėstė tarp Lau- 
beno ežoro ir Ludwigsdorfo 
kaimo.

Mūšio eiga

Kariuomenės taip išsirik a- 
vo, kad ordino dešinys-is spar 
nas buvo pastatytas prieš len 
kų kairįjį sparną, kuris siekė 
Ludwigsdoife mišką. Kairysis 
kryžiuočių sparnas koris bu
vo sutelktas prieš dešiniąją 
me sąjungininkų sparne pas
tatytus lietuvių pulkus, buvo 
sudarytas iš stiprių dalinių. 
Pačios kautynės prasidėjo jau 
po pietų. Kryžiuočiams būtų 
buvę geriau, kad lietuvič len 
kų kariuomenė, kuri buvo su 

stojusi krūmais ir medžiais 
apaugusioje vietoje, būtų puo 
lusi pirmoji Ordino kavaleri 
ja nenorėjo priešo atakuoti 
tarp medžių. Nesulaukdamas 
priešo atakos, Jungingenas 
atsiuntė Jogailai ir Vytautui 
po nuogą kalaviją, siūlydamas 
«nesislapstyti krūmuose» ir 
tuoj pradėti mūšį. Dlugošo žo 
džiais. Jogaila delsęs, buvęs 
neryžtingas, meldęsis - khu 
sęs Mišių ir norėjęs taikytis. 
Matomai sąjungininkai sten
gėsi puolimo iniciatyvą palik 
ti ordino kariuomenei, kad ji 
būtų išviliota iš savo gerų po 
zieijų.

Pagal Dlugošo kroniką žino 
me. kaip vyriausias vadas Jo 
gaila prieš mūšį šventinęs ri 
tentas, priėmęs ordino pasiun 
tintas, o pačių kautynių me 
tu So ties raitelių buvęs sau
gojamas «tarp vežimų ir pa
lapinių». Esą karalius iš tolo, 
šaukdamas iki užkimimo, ka
rius skatinęs kovai. Tuo me
tu Vytautas tvarkė pulkus, da 
vinėjo įsakymus, keisdamas 
žirgus visur jodinėjo, o pas
kui kautnių metu atstatinė
jo prata ūžtas vietas ar keitė 
naujais daliniais. Pats Kęstu- 
taitis, kuris veikė lyg vyriau 
sias karo štabo viršininkas,

3
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«jaunystes aidas.
«M. L > skyrius jaunimui.

Redaguoja Redakcinė Komisija’

Julija Šimonytė, Aloyzas Kuniškis, 
Julija Jurgelevičiūtė, Danutė Jurevi

čiūtė, ir Genovaitė Svinkūnaitė
Raštus siusti — «Jaunystės Aidui*.

Caixa Postal 4118

São Paulo

NUGALĖKIME Leonardas Andriekus — Operetai rūtų darželis pa

Antrojo pasaulinio karo 
metu W Churchillis, prisieta 
tydamas parlamentui pasakė: 
<Aš tikiuosi, kad akivaizdoje 
šios krizės parlamentas man 
atleis už mano programos 
trumpumą. Aš pasakysiu tai, 
ką aš pasakiau įėjusiems į 
kabinetą: Aš neturiu nieko 
jums pažadėti, be kraujo, 
vargo, darbo ir nuovargio. 
Mums tenka pakelti sunkiau
sius bandymus Jūs paklausite, 
kokia mūsų politika? Atsaky
siu — kariauti sausumoje jū
roje, ore didžiausiu įtempimu, 
kiek žmonėms pajėgiama ir 
visa ištverme, kokią mums 
duos Dievas. Jūs paklausite, 
koks mūsų tikslas? Atsakysiu 
— nugalėti Nugalėti būtinai; 
nugalėti, nežiūrint, koks ilgas 
ir žiaurus būtų kovos kebas, 
nes be pergalės nėra gyve
nimo».

Šitas pavyzdys kalba mums 
ne kovojant fronte, bet kas
dieninio gyvenimo pilkumoje, 
kurioje gyventi ir laimėti daž
nai reikia ne mažesnio hero
izmo, kaip bombų plėšomame 
karo lauke. Mes dažnai girdi
me sakant: nusibodo gyventi. 
Nieko nepasiekiau ir nieko 
nesug-*bu padaryti Tušė am
žiaus praėjo. Linkstu į sena
tvę .

Mes žinome, kad žmonės į 
gyvenimą ateina visi vienodai. 
Tačiau įniršta žmonijos gera 
dariais, tautos vadais garsiais 
žmonėmis, o kiti žmogžu 
džiais. vagimis ir valkatomis 
Nuo ko tai priklauso? Devy 
n-iasdeširat aštuoni nuošimčiai 
darbo ir du nuošimčiai talen 
to. Darbas ir pasiryžimas ne- 

a u turėjo trijų dešimčių ko 
vos patyrimą. Jo kariuomenės 
vadai buvo taip pat kautynė 
se grūdinti vyrai. Vyriausias 
jų buvo Vilniaus seniūnas 
Manvydas Kiti vadai buvo-, 
maršalas Čupurna. per Žemai 
čių sukilimą pagarsėjęs Rum 
baudas. Kauno seniūnas Sun- 
gaila. Ukmergės — Kinsgaila 
ir kfe. Nemažinant bendrojo 
vaidmens Jogailos, kuris nau 
joje lenkų istoriografijoje vis 
labiau keliamas, tikruoju pa
čių kautynių vadu sąjunginiu 
kų putėje iškilo Kęstutait s. 
Jis labiausiai reiškęsis ir kri 
tiškoje kautynių valandoje.

Kiek eilių Vytautas su Jo
gaila išrikiavo" kautynėms ir

Bronius Zumeris 
iš knygos «Gyvenimo Keliu»

žinomos žmones pad«aro žino 
mus. Tinginystė ir lepšišku- 
mas sudildo net ir paveldėtas 
karaliaus karūnas. Arklas ži
bi, kada jis verčia vagą. Nuo 
mūsų priklauso, ar mes esa
me žibą ar surūdiję arklai

Šiame pasaulyje žmogus gy 
vena ne vien dėl to. kad ja
me vargas viešpatauja Var
gas yra ta dirva, kurioje žmo 
gus turi pasirinkti: žibėti ar 
rūdyti. Vargo rūdys yra sti
presnės, nei geležies, tačiau 
ir jo šviečiamoji galia yra ne 
palyginamai stioresnė. Var
gas gimdo stipraus charakte
rio nepalaužiamus vyrus; var 
gas sugniuždo ne savo vinto 
ie atsistojusius valios pliuš
kius Šešiolika valandų paro
je sapnuoti, kad esąs karalių 
mi — gali kiekvienas bet še 
šiolika valandų dirbti kad jis 
būtų karalius gali tiktai iš 
rinktieji — nepalauži-mos va 
lios ir pareigos žmonės

Siekdami savo tikslų, gyve 
nime turime būti nuosaikūs. 
Negalime užsibrėžti tokio tiks 
lo, kuris žmogaus jėgom yra 
neįvykdomas Jeigu nenorime 
turėti nereikalingo nusivyli
mo. visada turime atminti, 
kad gyvenime negalime pasi 
leisti bėgti per tolimą distan 
ciją Visa :a atminkime kad 
nubėgtą kelią reikt s grįžti at 
gal.

Graikų mitologijojeminimas 
jaunas Icarus kuris, išmokęs 
skristi, pakilo taip augštai, 
kad nuo 'aulės spindulių su
tirpo jo sparnų vaškas ir jis 
nukrito į jūrą Tuo tarpu jo 
bendrininkas senasis Deada- 
lu.s, skrisdamas neperaugštai,

kokie rezervai buvo palikti, 
žinomos versmės neduoda tiks 
lauš atsakymo Dešinysis Vy 
kauto kariuomenės sparnas, 
po geros valandos smarkaus 
susikovimo, ėmė trauktis link 
Seewaldo. Pagal Dlugošo kro 
niką. lietuvių pasitraukimas, 
esą. reiškęs bėgimą. Šitas «bé 
girnas» tačiau galėjo reikšti 
iš totorių paimtą taktiką — 
apsimesti bėgant, kad būtų ga 
Įima patraukti priešų ir suar
dyti jo eiles.

Kronistas Posilgė kuris a- 
pie kryžiuočius kautyni pa
baigoje rašė jog jie esą bė
gę («in der flucht geslagin»), 
apie lietuvius tiek tepasakė, 
kad jie buvę atmušti. Centre

IS KAPO 
X

Tiek daug po šio kalnelio kryžiais
Ūksmės tiek vienumos!
Iš čia dar niekas nesugrįžo
Ir nesugrįš namo.

Sunku ir man atmint, kiek metų
Kape išgyvenau,
Bet kai lapus medeliai meta, 
Visvien kažkaip liūdniau.

Liūdniau — laukais ateina žiemos,
Susigužia ruduo,
Ir vasara, į kryžių atsirėmus,
Neužbaigia raudos,

Ruduo jai puošmenas pagrobė,
Ir džiaugsmo nebėra.
O mano gi didžiausias lobis —
Sudužusi lyra

laimingai pasiekė savo namus
Pašau is geriausiamatomas 

ne kalnuose, ne lygumose, ne 
pakalnėse, bet augštumoje. 
Kalnai — išsvajotos vizijos; 
lygumos — pilkosios kasdie 
nybės namai pakalnės —.nuo 
sėdos; augštuma — pasiekia
mų idealų, t y i s to i jo s vai
ruotojų. žmonijos geradarių 
ir vadu rūmai Galime eiti į 
kalnus bet ten debesys pas
lėps žemę, ir mes matysime 
tiktai dangaus mėlynę ir besi 
šypsančią saulę Žemė šito ne 
pažįsta — mūsų pasakojimais 
rūškana žemė netikės ir mus 
vadins fantastais bei svajoto
jais Pasaulio išmintis siūlo 
augšlumas, nes tik iš ten ma 
tomą pilkoji plokštuma.

xairwmia -tsMuatTrnjMiMM.vnqr».iMiriiiiwK?.iTWMKi

tarp lietuvių ir lenkų (kariuo 
menės kairiojo sparno) pasi
likusieji Smolensko pulkai, 
kuriems vadovavo Lengvenio 
sūnus Jurgis, anot Dlugošo, 
«laimėjo didelę .. garbę karių 
ir herojų». Rusų autoriai per 
dėtai pabrėžia tų kelių pul
kų rolę ir aiškina, jog jų ge
ro kovingumo poveikyje lie 
tuvių ir lenkų kar uomenė ga 
Įėjusi persiorganizuoti ir iš 
naujo pulti.

Lemtingos kautynes

Kautynių svoris tada persi 
metė į kairįjį (lenkų) sparną. 
Į kovos lauką sugrįžo atsi 
traukiančią Lietuvos kariuo

Užtai, pasiryžę nugalėti, ne 
lipkime per augštai.

Sako, kad kartą vienas pi
lietis parašė Trumanui šito 
kio turinio laišką: «Jei Tams 
ta gali paimti savo kontrolėn 
plieno dirbtuves tai ar nega 
lėtum tai padaryti su Missou 
ri upe. nes pastaroji nekon
troliuojama perdaug taškosi 
į visas puses». Šitas žmcge 
lis užmiršo kad žmogus gali 
kontroliuoti plieną, bet jis be 
jėgis prieš gaivališką upės 
jėgą.

Gyvenime mes galime pa
siekti tik tai. kas nepaviršija 
žmogaus pajėgų galios. Jeigu 
norime, mes galime viską pa 
siekti, kas yra žmogui pasie
kiama Galime k ekvienas. Ga 

menę persekioje kryžiuočių 
daliniai Tuo lemtingu momen 
tu Jungingenas į kautynes dar 
pasiuntė 16 rezerve stovėju
sių pulkų. Sąjungininkų eilės 
susvyravo. Vyriausioji Lenki 
jos vėliava pateko į priešų 
rankas Kryžiuočiai jau tikė 
jo savo pergale ir ėmė giedo 
ti laimėjusių giesmę «Christ 
ist erstandem». Jiems galėjo 
atrodyti, jog susilpnėjęs prie
šas pakriks Bet tes Įspūdis 
nepasitvirtino, kaip tik tuo
met Vytauto vadovaujami Lie 
tuvos pulkai, kurie paskui sa 
ve buvo patraukę eilę prieše 
vėliavų sugrįžo į kovos lau
ką. Ir nauji Lenkijos pulkai 
ėmė pulti ilstančią kryžiuočių 

sirengimas vyksta pilnu tem
pu. Jaunimas mielai aukoja 
savo laisvalaikį, kadpastaiy- 
mas kuo geriausia pasisektų 
Šį šeštadienį 4 vai. 30 min. 
bus repeticijos «Sadutės» (Ju 
lijos Jurgelevičiūtės grupė) ir 
«tryptinio» (Romo Dovydaičio 
grupė) ir 5 vai «Aštuonyčio» 
(Vinco Bilevičiaus grupė). Mu 
zikantams vadovaus Žanetė 
Paukštytė.

6 vai choro repeticija. Sek 
madienį po 9 vai. šv. Mišių 
choro repeticija ir po to tau 
tinių šokių.

Praėjusį sekmadienį į- 
vyks antrasis pačių jaunųjų 
ateitininkų susirinkimas. Vai
kų skaičius norinčių dalyvau 
U organizacijoje auga.

— Lapkričio 6 dieną po lie 
tuviškų pamadų Parque das 
Nações įvyks lietuvių tėvų ir 
vaikų susirinkimas. Visi kvie 
čiami dalyvauti

— VILA ANASTACIO lapkri 
čio 6 dieną 3 vai. p p. įvyks 
ateitininkų susirinkimas. 4 vai. 
Tėvų ir vaikų susirinkimas.

lime — jeigu norime!
Nejieškok begaliniuose plo 

tuose aukso gabalų paviršiu
je. Jie seniai surankioti. To
je vietoje, kur stevi -- kask. 
Turėk kantrybės kasti pakan 
karnai giliai ir rasi, ko niekas 
be tavęs nebuvo radęs.

Kai pasiekti tai, ko aš no
riu? Siek ir negalvok kaip. 
Siek toje pačioje vietoje, kur 
stovi, nes čia yra šimtai gali 
mybių pasidaryti tuo, kuo nori 
Į mūsų norimą tikslą pakeliui 
yra tiktai eilė kliūčių.

(B. D.)

k ariuomeaę, taigi šių eilės n 
beatlaikė. Lemtingos kautynės 
baigėsi visišku ordino kariuo 
menės sutriuškinimu. Tarp kri 
tusiųjų kryžiuočių riterių bu
vo pats didysis magistras, 
maršalas Fr. Wallenrodas, 
daug aukštųjų pareigūnų ir 
komtūrų.

Sumuštieji, kaip galėdami, 
bėgo į savo stovyklą (prie 
Frogenau) ir ten slėpėsi gur
guolėje bet ir čia jau daug 
žuvo Belaisviai buvo rakina
mi tomis pat grandinėmis, ku 
rios buvo rastos ordino stovy 
kloję. Tarp žymiųjų belaisvių 
buvo ir buvęs Žemaičių val
dytojas M. Kuech-meisteris.

(B. D)
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NATŪRALIZACIJOS DOKUMENTUS

Jums greitai, pigiai ir sąžiningai gali sudarysi ko
mercinė raštinė «LITUANICA» Rua Florencio de Abreu. 
157, 2.o 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 nemokamai tuo 
reikalu visas reikalingas informacijas žodžiu ir raštu.

Vincaš /Povilą J T)ãbeiij
LIETUVIS ADVOKATAS į

Kai Jums reiks kokio nors patarnavimo, 
kreipkitės į savo tautietį

RAŠTINĖ REZIDENCIJA:
Rua Boa Vista, 133 $ PAUTO A1?auria’

andar - sala 11 Moinho Velho,
Fone 63-6273

LIETUVIŠKŲ PAMALDŲ KA
LENDORIUS

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

Utinga 17,00 vai.,
Trečią:
Agua Rasa 8 vai.

GEROS ŽINIOS
JAU GALITE PADĖTI SAVO ARTIMIESIEMS 

LIETUVOJE IR SIBIRE

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

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

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

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

arba pasiunčiame naują.
Kreipkitės oas:

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

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
/ ' ________ ’ i

Moinho Velho 11 vai., 
Lapa 16 vai, 
Paskutinį:
Vila Anastacio 8.30 vai.,

SKAUDĄ DANTĮ?
Nieko nelaukdamas kreiptis į chirurgą dantistą

3)1. Jta'iio de Jrança Camatyo,

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

/ __ ___________________________ _ _____ ______

Madeiras em gerai

SÊDE: Rua México, 98 - 9.o - sala 904 — Fone: 52-0229 
Endereço Telegráfico: « C A B IU N A »

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

Nanque - Estado de Minas Gerais

Dovanos Giminėms
Įvairiausios angliškos me 

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

Visi siuntiniaLapdrausti Mul 
tai apmokėti.

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

2X*)C~TX*)C'

SIUVĖJAS

POVILAS AMBROZEVIÕ1US 
Rua Inhagapi, 9 - V. Zelina 
(prasideda iš Av. Zelina,- 595)

Didelis pasirinkimas medžiagų ir skoningas 
pasiuvimas, LAURO SANDRON vyriškų rūbų

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

São Paulo
Medžiaga parduodama ir išsimokėjimui

Ateikite ir įsitikinkite medžiagos ir darbo kokybe ir kaina

VIENiNT”MAI ATSTOVAI GARSIOJO VANDENS LINDO? A

ÍKMÁOJ CAKiraEKi ™
Lindoya vanduo yrc senai žinomas gėrimas, 
kurio puikų veikimą j žmogaus sveikatą jau 
visi yra vienbalsiai pripažinę. Pabandykite, 
įsitikinkite ir visados naudokite!

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

SÃO PAULOCaixa Postai 3967

IIIUIIHII «I m m mm UI b «■ n it n. n e « u n u «•« i>.« n-.

i ESCRITORiO CONTÁBIL «V. ZELINA» I 
s IRMAOS BAUŽYS i 
g Regiatrado no Oi R! Cl «ob o n.e 55! ~

| Pęa. S. José Campos, 8 8/ 2 - V. Zelina - S. Paulo g 
| Telefone 63-6005 s

f Aberturas de firmas 
| Encerramentos de firmas 
I Transferencias de firmas 
1 Contraí, na Junta Comercial 
Ž Dis^at. na Junta. Comercial 
= Escritas Fiscais 
~ Escritas Comerciais

4 »1J
i HORÁRIO das

F?

PREKYBOS NAMAI SPRINDYS t, fell-
Contratos de locação 
Cartas de Fiança 
Requerimentos 
Balanços
Aivarás diversos 
Seguros de Fogo e 
Seguros de acidentes

8 às 19 horas.

[ Pęa. S. Jose 6os Campos. 1 • V. Zelina ■ Telefonas 63-5815 ’
00 ?!

| QelezieJ išdirbiniai ir dažai viškąš elektroj 
| įrengimui namu reikmenš ir zaišlai, 
H ivaitiaušioš dovanoj višomš progom J.

EJCKSTCRB© CONTAEBL

J^aâcisnento

Irmãos Nascimento
REB.C.R.C. SP. Hre 1.484

Atlieka 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 
A v Zelina, 831 — Vija Zelina — Tel. 63-7140 - S. Paulo

Skaitykite «Músu Lietuva»
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— Liet. Kat. Bendruomenės 
choro lietuviškos dainos po 
pietis. programos atžvilgiu bu 
vo geras. Pirmoje dalyje pa
sirodė jaunučių choras vado
vaujamas muz. mok. I. Adoma 
vičiūtės. Programoje buvo ar 
monikų muzika, piano ir dai
nos palydint akordeonams.

Liet, Kai. Bendruomenės 
programa buvo plati ir ben
drai gerai išpildyta. Atskirai 
kelias dainas sudainavo cho
ristės, vyrai ir popietis už
baigtas mišro choro dainomis, 
kuriam vadovavo, dirigavo 
Viktoras Tatarūnas.

Gaila, kad į taip gana įdo
mią dainų programą žmonių 
nedaug atsilankė Koncertai, 
ypač geriau paruošti, nebūna 
dažnai. Nejaugi lietuviška vi
suomenė pasidarė abejinga 
lietuviškai dainai?

— Praėjusį sekmadienį Vi
la Zelinoje buvo pakrikštytas 
Clovis Gilberto, Elenos ir Al
girdo Baužių trečias sūnus. 
Kūmais buvo R. Kazmanas ir 
R Gorskytė, Po to, Baužių 
namuose, Av Paes de Earros, 
2o35, sukviestiems svečiams, 
buvo suruoštos vaišės.

— Laiškai: J. Seliokui, J 
Gudanavičienei, A. Meškaus
kui (V. Beloję)

— Šį sekmadienį Vila Zeli
noje mišios bus: 3, 7, 8,9, 10, 
11 ir 19 vai.

— Visų Šventų dienoje mi 
šių tvarka bus kaip sekma
dieniais Tik pirmos mišios 
bus 6 vai, kad vėliau einan 

ALEKSAS KALINAUSKAS
Advokatas

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

Residencia: Raštinė:
R. Joaquim Piza, 204 R 15 de Novembro, 244

4 o - Sala 7- Tel. 37 0324

Lietuviškas Grožio Salonas

« V E N Ū~ S »
RUA GENERAL FLORES, 135 — BOM RETIRO

Trumpalaikis ir ilgalaikis, karštas ir šaltas sušu
kavimas, plaukų dažymas, kirpimas ir manikiura

Atsi'laakyte, p. Virginija ir p. Daiva visuomet jums 
mandagiai, greitai ir sąžiningai patarnaus.

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

Manufatura de «Botões Estreia»
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.

KIRPIMO IR SIUVIMO MOKYKLA

•• j © r i j a ”
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 —----

tieji dirbti galėtų jų išklausy 
ti. Visų Šventų Dienoje, po 
vakarinių, 7 vai. mišių bus ge 
dulinga procesija su Libera.

Vėlinių dienoje pirmos mi
šios bus 6 vai., Vėliau bus ta 
pačia tvarka kaip sekmadie
niais.

LAIKRAŠČIO PRENUMERA
TĄ APSIMOKĖJO.

Garbės prenumeratą ANTA 
NAS ŠIMBELIS 1.000 cr., Rė 
mėjo pren Ona Jasaitienė 
600 cr., Ona Pakalnienė 600 
cr, J Dudrevičius 500 cr., 
St. Bilevičius 500 cr., V. Mi 
kalauskienė 400 cr., St. Gim- 
butis 400 cr., V. Pranaitis 
200 cr.

PRANEŠKITE NAUJUS AN
TRAŠUS

Grista laikraštis su pašto 
prierašu, kad adresatas išsi 
kėlęs šių skaitytojų Jonas 
Dimša, R. Guimba, t 93 Mcoca 
St Kumpis Av Atlantica 468 
Ap 401, Rio de Janeiro Jul 
Karkauskas R. “B” 1C7. Par
que Peruche, S Pau'o, Stepas 
Adomėnas R. Dr. Fr. da Roxa 
755, Capital.

— Parapijos padėkos šven
tės programoje dalyvaus su 
dainomis mokytojos Marijos 
Kindurienės paruošti lietuviš
kos mokyklos mokintai.

Mergaitės pašoks ‘ audėjė
lę” Paruošė mokytoja J. Va
leikienė.

Patys jauniausieji ateitinin
kai pašoks “Kubilą” paruošė 
p. Agr. M. Vinkšnaitieaė.

Vyresnieji ateitininkai su- 
vaidis “istorinį ‘ vaidinimą iš 
klebonijos statybos vajaus 
darbų, kurio didžioji dalis 
yra parašyta mokytojos H. 
MoŠ’nskienės

— PARAPIJOS PADĖKOS 
ŠVENTĖS SVEČIAI prašomi 
rinktis punktualiai. Programa 
prasidės 2 vai. p.p. Salė ne
turi šviesos ir šventės vėliau 
nukelti į vakarą nebuvo ga
lima.

MIRUSIEJI GERDARIAI

Verčiant klebonijos staty
bos geradariu knygą raname 
visą eilę, kurie jau išsikyrė 
su šiuo pasauliu ir iškeliavo 
pas Viešpatie atsiimti atlygi 
nimą už savo gerus darbus. 
Švęsdami parapijos padėkos 
šventę prisiminkime juos sa
vo maldose:

Paulina Rutkauskienė, Ado 
n>as ir Elzbieta Paškauskai, 
S. Dulinskienė. M. Kuzma, 
Pangonis, J Zagorskis, P Dir 
eė A. Kindurys, A. Stankevi
čius Ambrozevičienė. M Šin
kūnienė, St. Skorupskas, Če- 
raukienė, Bakanauskas, Ga
zolis, Eidringevičius. Šliumba, 
B. Stasiulionienė ir kiti.

«MÚ.-U LIETUVOS» REDAK
CIJA!

Didžiai Gerbiamas Fone Re 
daktoriau,

Brazilijos Lietuvių Kultūros 
Draugijos vardu maloniai pra 
šome įdėti Tamstos redaguo 
jamame laikraštyje. B. L. Kul 
tūros Draugijos nepaprasto 
po-ėdžio nu arimo ištrauką

«B.LK. Draugijos Valdyba 
nepaprastam posėdyje įvyku 
šiame 1960 m rugpiūčio m. 
6 d., dalyvaujant Revizijos 
Komisijai ir patikrinus p. St, 
Vancevičiaus buvusio «Ginta 
ro» redaktoriaus ir valdybos 
nario veiklą padarė sekantį 
nutarimą:

1. P. St. Vancevičius apgau 
lingu būdu pasisavino iš B L. 
K. Draugijos Valdybos kasos 
14.493 kruzeirus tariamiems 
Dr-jos registravimams ir iš
galvotoms baudoms.

2. 8 L K Draugijai sustab 
džius «Gintaro» leidimą I960 
m. gegužės 1 d. P. St. Vance 
vičius rinko aukas ir prenu
meratas «Gintaro» vardu, da 
rė įvairius užpirkimus pats 
jau nebebūdamas Draugijos

FOTO BORIS

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

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

nariu, nei «Gintaro* redakto
riumi. i

3. Nors p. Vancevičius eilė 
je posėdžių buvo pasižadėjęs 
atsiskaityti su pateisinamais 
dokumentais iš valdiškų įstai 
gų, taipogi gražinti visus tu
rimus dokumentus, susirašinėt 
jimus «Gintaro» vardu, blan
kus, Aukso Knygą ir visą ar 
chyvinę medžiagą, tačiau iki 
šiol nėra nieko gražinęs, bet 
priešingai, įvairiais keliais 
apšmeižęs B. L Kultūros Drau 
gijos Valdybą.

Viso šito elgesio akyvaiz 
doje. nutarta paskelbti visai 
lietuvių visuomenei, kad p. 
St, Vancevičius yra padaręs 
B. L. K. Draugijai skaudžių 
moraliniu ir materialiniu nuos 
toliu, ir įspėjame, kad B.L K. 
Draugija nieko bendro neturi 
su p. St. Vancevičiumi ir už 
jo veiksmus neatsako.

Pabrėžiame, kad p St Van 
cevičius buvo apmokamas 
«Gintaro» redaktorius ir už 
žurnalo redagavima gavęs iš 
Draugijos 36 000 kruzeirų».

Po šiuo nutarimu pasirašė 
B.L.K. Draugijos Valdyba ir 
Revizijos Komisija: Algirdas 
Idika, Jurgis Garška, Antanas 
Serbentą, Juozas Januškis, 
Balys Tūbelis, Vincas Zara- 
kauskas. Albertas A dūlis, VIa 
das Pupenis, Aleksandras Bum 
blis, Vincas Tūbelis, Alfonsas 
Žibąs.

Šis pranešimas atatin-ka pro 
tokolo N 13, 1960 m rugpjūčio 
m. 6 d..

— Prof, K. Pakštas, nese
nai Amerikoje miręs, ateinan 
čiais metais būt skaitęs vie
ną semestrą paskaitų São Pau 
lo katalikų universitete. Tar
pininkavo prel. P. Ragažins- 
kas.

— Norintiems vykti į Pietų 
Amerikos Lietuvių Kongresą 
Buenos Airese, gruodžio m. 
3-5 d. pranešama, kad jau lai 
kas pradėti tvarkyti dokumen 
tai. Daugiau informacijų gali 
gauti pas prel. P. Ragažinską.

— <M. L» bendradarbė p. 
H Mošinskienė prieš mėnesį 
laiko stipriai grįžtelėjo koją 
taip kad net ir dabar dar ne
gali vaikščioti Linkime greit 
susveikti.

— Albinui Petravičiui pra
ėjusią savaitę. S Madalena Ii 
goninėje tuvj padaryta ope-

— Balys Šimkus, lietuviškų 
laikraščių ir knygų pardavi 
nètôjas prie bažnyčios Vila 
Zelinoje, spaliaus m. 24 mirė. 
Velionį buvo priglaudę ir pa 
laidojo geros širdies žmonės.

(pabaiga iš 3 pusi.) 

se ant aukos galvos krenta 
lašas po lašo vanduo. Ilgai
niui tie lašai jam atrodo, kaip 
kūjo smūgiai. Žmogus neatlai 
ko ir sukvailėja Panašiai ir 
susirūpinimas, lašas po lašo, 
nuolat ir nuolat veikia, erzi
na nervus. Tai dažnai nuve
da į beprotybę ar savižudybę.

Norėtume, kad kiekvienas 
mūsų skaitytojų įsirašytų giliai 
į savo širdį anuos daktaro 
Carrel žodžius: «Verslo žmo
nės, kurie nemoka kovoti 
prieš susirūpinimą miršta jau 
ni». Gal ir Jums kas vėliau 
pritaikins tuos žodžius. Ge
riau prisitaikinkite patys, kol 
laikas.

Albino Vasiliausko

Rūbu Siuvykla 
Rua Arouche, 126, 
1.0 andar, sala 7.

Sąžiningas stropus dar 
bas ir greitas patar

navimas.

«MUSŲ LIETU/Ą» GALIMA 
UŽSISAKYTI

Ir prenumeratą apsimokėti 
pas šiuos asmenis:

Stasio Saldžio krautuvėje, 
Rua elemente Alvares, 137, 
Lapa.

Kun. J. Šeškevičius V. Želi 
nos 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 la- 
tai, 26, Casa Verde,
Tėvą P. Dauginti S.J. 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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- VILA ZELINOS LIETU
VIŲ KUNIGŲ telefonas 63-5975 
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